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Комплексна планова проверка във Върховен административен съд, Първа 

колегия, Трето отделение и Четвърто отделение по административни дела се 

проведе в изпълнение на Заповед № ПП-01-17/09.05.2018 г. на Главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание 

чл.58 от Закона за съдебната власт и т. 1.3.1.1 от приетата годишна програма за 

провеждане на планови проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет 

на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели към окръжните 

прокуратури за 2018 г. 

Проверката се извърши в периода 14.05.2018 г. – 16.07.2018 г. от 

инспектор Теодора Нинова, експерт Диана Иванова, експерт Мария Ангелова, 

експерт Георги Парапунов и експерт Николай Илиев. 

Обхватът на проверката включва образуване, движение и приключване на 

административни дела, образувани в периода 01.01.2016г. – 31.12.2017г. във 

Върховен административен съд, Първа колегия, ІІІ-то отделение и ІV-то 

отделение. 

Метод на проверката - непосредствена проверка на административните 

дела, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

Източници на информация при извършване на проверката - на 

проверяващия екип бяха предоставени изготвените от съда справки, съобразно 

писмо изх. № И-01-37/27.03.2018г. на ИВСС, допълнителна информация за 

дейността на съда, извлечения от електронната деловодна програма, заповеди, 

вътрешни правила и др., както и произволно посочени административни дела.  

 

А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ  

 

Административното ръководство на Върховен административен съд,  

Първа колегия,  

ІІІ-то отделение и VІ-то отделение 

 

На основание решение по протокол № 42 на Висшия съдебен съвет от 

15.11.2010 г. и Указ № 311 на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 

91 от 2010 г.), съдия Георги Димитров Колев е избран за Председател на 

Върховния административен съд, считано от 22.11.2010 г. На основание 

решение по протокол № 47 на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 

21.11.2017 г., Георги Димитров Колев е избран за съдия във Върховния 

административен съд, считано от 23.11.2017 г. 

На основание решение по протокол № 33 от 19.10.2017 г. на Пленума на 

Висшия съдебен съвет и Указ № 216 на Президента на Република България 

(обн., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.), съдия Георги Златев Чолаков е избран за  

Председател на Върховния административен съд, считано от 22.11.2017 г. 

На основание решение на ВСС по протокол № 8 от 23 февруари 2012 г. 

Румяна Борисова Монова – съдия във Върховния административен съд и 

председател на ІV-то отделение е назначена на длъжност "Заместник на 
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административния ръководител – заместник - председател" на Върховния 

административен съд. От 29.01.2018г. до 10.05.2018г. съдия Монова е 

изпълнявала функцията Зам. - председател на ВАС и Председател на Първа 

колегия на ВАС, а от 10.05.2018г.  е съдия във ВАС. 

 

Щатна осигуреност на ІІІ-то отделение: 

Със Заповед № 425 от 19.04.2013 г. на председателя на ВАС, на основание 

чл. 172, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдия Ваня Пунева - Михайлова е 

назначена за председател на ІІІ-то отделение, Първа колегия на ВАС, считано 

от 22.04.2013 г. 

Със Заповед № 814 от 23.04.2018 г. на председателя на ВАС, на основание 

чл. 122, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт, съдия Ваня Пунева-Михайлова 

е освободена от заеманата длъжност – председател на ІІІ-то отделение, Първа 

колегия на ВАС. Съгласно Заповед № 815 от 23.04.2018 г. на председателя на 

ВАС съдия Ваня Пунева – Михайлова е и.ф. председател на ІІІ-то отделение, 

Първа колегия на ВАС, считано от 24.04.2018 г. до момента на проверката. 

През проверявания период съдиите в ІІІ-то отделение са заседавали в 

четири състава. Към момента на проверката ІІІ-то отделение се състои от 13 

съдии – един председател и 12 съдии в 4 съдебни състава. В отделението 

работят 4 съдебни секретари и 4 съдебни деловодители.   

 

Щатна осигуреност на ІV-то отделение: 

Със Заповед № 1818 от 19.11.2012 г. на председателя на ВАС, на 

основание чл. 172, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдия Мариника Чернева 

е назначена за председател на ІV-то отделение, Първа колегия на ВАС, считано 

от 19.11.2012 г. 

Със Заповед № 2115 от 27.11.2017 г. на председателя на ВАС на 

основание чл. 122, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт, съдия Мариника 

Чернева е освободена от заеманата длъжност – председател на ІV-то 

отделение, Първа колегия на ВАС, считано от 27.11.2017 г. и със заповед № 

2120 от 27.11.2017 г. на председателя на ВАС е назначена за и.ф. председател 

на ІV-то отделение, Първа колегия на ВАС до 03.07.2018 г. 

На основание решение по протокол № 14 на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет от 08.05.2018 г., Мариника Николова-Чернева – съдия 

във Върховния административен съд е назначена на длъжност „заместник на 

административния ръководител - заместник-председател“ на Върховния 

административен съд. 

Съдия Татяна Хинова е назначена за председател на ІV-то отделение, 

Първа колегия на ВАС, считано от 03.07.2018 г. 

През проверявания период съдиите в ІV-то отделение са заседавали в 

четири състава. Към момента на проверката ІV-то отделение се състои от 13 

съдии – един председател и 12 съдии в 4 съдебни състава. В отделението 

работят 4 съдебни секретари и 5 съдебни деловодители.   
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Съдии, разглеждащи първоинстанционни и касационни административни 

дела във Върховен административен съд, Първа колегия 

Трето отделение 

Председател – съдия Ваня Пунева 

 

съдия Ваня Пунева 

съдия Панайот Генков - до 24.04.2017 г. 

съдия Галина Христова 

съдия Жанета Петрова 

съдия Искра Алксандрова 

съдия Таня Куцарова 

съдия Мира Райчева 

съдия Светлана Борисова 

съдия Пламен Петрунов 

съдия Аглика Адамова - от 13.11.2017 г. 

съдия Албена Радославова 

съдия Румяна Лилова 

съдия Любомир Гайдов - от 24.10.2016 г. до 09.02.2017 г. 

съдия Юлия Раева - от 24.04.2017 г. до 07.11.2017 г. 

съдия Юлиян Киров - от 29.12.2016 г. 

съдия Владимир Първанов - от 09.02.2017 г. 

съдия Йорданка Костова - до 10.03.2016 г. 

съдия Емилия Георгиева - до 15.01.2016 г. 

 

Четвърто отделение 

Председател – съдия Мариника Чернева 

 

съдия Мариника Чернева 

съдия Нина Докторова 

съдия Аделина Ковачева 

съдия Галина Матейска 

съдия Диана Гърбатова 

съдия Татяна Хинова 

съдия Марио Димитров 

съдия Кремена Хараланова 

съдия Добринка Андреева 

съдия Тодор Петков 

съдия Бисерка Цанева 

съдия Красимир Кънчев 

съдия Светослав Славов 
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    Разпределение по материя в ІІІ-то и ІV-то  отделение, Първа колегия на ВАС 

Със Заповед № 352 от 06.03.2012г. на председателя на ВАС, на 

основание чл. 122, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, чл. 73, ал. 2 от Правилника за 

администрацията на ВАС и с оглед натовареността на съда, считано от 

06.03.2012г., е определена следната материя за двете отделения в Първа 

колегия: 

III-то отделение: ЗДС, ЗОС, ЗМСМА, ЗОСОИ, ЗЗКИ, ЗУБ, ЗБГ, ЗННД, 

ЗЧСИ, ЗАОФЮЛ (отм.), ЗАТУРБГ, Закон за достъп и разкриване на документи 

и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ЗМИП, 

ЗПГРРЛ, Закон за вероизповеданията, Закон за биологичното разнообразие, 

Закон за водите, искови производства и др.  

IV-то отделение: Закон за възстановяване на собствеността върху горите 

и земите от горския фонд, Закон за възстановяване собствеността върху някои 

отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС; Закон за собствеността 

и ползването на земеделските земи, ЗОС, Закон за избиране на народни 

представители, Закон за избиране на президент и вицепрезидент на РБ, Закон 

за местните избори, Закон за концесиите, Закон за стоковите борси и 

тържищата, Закон за приватизацията и следприватизационния контрол, Закон 

за обществените поръчки, Закон за енергетиката, Закон за защита на 

конкурецията и др. 

 

Формиране на състави ІІІ-то и ІV-то  отделение, Първа колегия на ВАС 

Със Заповед № 282 от 20.03.2013г. на председателя на ВАС е възложено 

на ръководителите на колегии във ВАС след образуване на дело на петчленен 

състав и седемчленен състав, да формират съдебните състави по частните 

жалби и определенията по хода на делата. Наредено е при формирането на тези 

състави да се спазва старшинството, определено със Заповед № 204 от 

26.02.2013г. на председателя на съда за определяне на старшинството на 

съдиите във ВАС. На председателите на отделения във ВАС е наредено преди 

всяко съдебно заседание да формират петчленните и седемчленните състави в 

открито съдебно заседание, като преписи от разпределението се прилагат към 

всяко дело и се изпращат на председателя на ВАС и на ръководителите на 

съответната колегия. Посочено е, че ако съдебното заседание на петчленен 

състав на съответното отделение се председателства от ръководител на 

колегия, разпределението да се извършва от същия, като копие от него се 

прилага към делото и се изпраща на председателя на съда и на председателя на 

съответното отделение. При невъзможност да се формира петчленен или 

седемчленен състав в рамките на отделението, следва да се докладва на 

ръководителя на колегията, който определя състав в рамките на колегията. При 

формиране на съставите на откритите заседания на петчленен и седемчленен 

състав е наредено да се спазва Заповед № 204 от 26.02.2013г. на председателя 

на съда за определяне на старшинството на съдиите във ВАС при съответната 
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колегия, като се вземат предвид законовите предпоставки за неучастие на 

съдии. 

 

Постоянно действащи състави в ІІІ-то и ІV-то  отделение,  

Първа колегия на ВАС 

 

Съобразно Заповед № 389 от 12.04.2013г. на председателя на ВАС, с която 

са утвърдени постоянно действащите съдебни състави по колегии и отделения 

във ВАС, съставите в ІІІ-то отделение и ІV-то отделение на Първа колегия, са 

както следва: 

ІІІ-то отделение: 

I-състав: съдия Бисерка Коцева, съдия Пенка Гетова, съдия Сребрина 

Христова, съдия Жанета Петрова; 

II-състав: съдия Николай Урумов, съдия Йорданка Костова, съдия 

Панайот Генков, съдия Таня Куцарова; 

III-състав: съдия Ваня Пунева, съдия Галина Христова, съдия Албена 

Радославова (ком.), съдия Светлана Борисова-ком., съдия Петър Стоянов (ком.)  

 

ІV-то отделение: 

I-състав: съдия Галина Матейска, съдия Тодор Петков, съдия Светослав 

Славов; 

II-състав: съдия Нина Докторова, съдия Татяна Хинова, съдия Красимир 

Кънчев; 

III-състав: съдия Диана Гърбатова, съдия Марио Димитров, съдия 

Добринка Андреева; 

IV-състав: съдия Аделина Ковачева, съдия Кремена Хараланова, съдия 

Бисерка Цанева. 

 

Промяна е настъпвала в съставите на ІІІ-то отделение, Първа колегия на 

ВАС, както следва: 

Със Заповед № 766/12.06.2015г. на председателя на на ВАС са определени 

постоянно действащи състави в ІІІ-то отделение, считано от 02.06.2015г.: 

I-състав: съдия Ваня Пунева, съдия Йорданка Костова, съдия Емилия 

Георгиева; 

II-състав: съдия Жанета Петрова, съдия Искра Александрова, съдия 

Светлана Борисова; 

III-състав: съдия Панайот Генков, съдия Албена Радославова, съдия 

Румяна Лилова; 

IV-състав: съдия Галина Христова, съдия Таня Куцарова, съдия Пламен 

Петрунов.  

Със Заповед № 1392 от 11.09.2015г. на председателя на ВАС са 

определени постоянно действащи състави в в ІІІ-то отделение, считано от 

14.09.2015г.: 
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I-състав: съдия Ваня Пунева, съдия Йорданка Костова, съдия Емилия 

Георгиева; 

II-състав: съдия Искра Александрова, съдия Светлана Борисова, съдия 

Румяна Лилова (ком.) 

III-състав: съдия Панайот Генков, съдия Мира Райчева, съдия Албена 

Радославова; 

IV-състав: съдия Галина Христова, съдия Таня Куцарова, съдия Пламен 

Петрунов. 

 

Със Заповед № 1566 от 28.10.2016г. на председателя на ВАС са 

определени постоянно действащи състави в ІІІ-то отделение, считано от 

31.10.2016г.: 

I-състав: съдия Панайот Генков, съдия Мира Райчева, съдия Любомир 

Гайдов; 

II-състав: съдия Галина Христова, съдия Таня Куцарова, съдия Пламен 

Петрунов; 

III-състав: съдия Жанета Петрова, съдия Светлана Борисова и съдия 

Юлиян Киров; 

IV-състав: съдия Искра Александрова, съдия съдия Албена Радославова, 

съдия Румяна Лилова. 

 

Със Заповед № 583 от 24.04.2017г. на председателя на ВАС са определени 

постоянно действащи състави в в ІІІ-то отделение, считано от 24.04.2017г.: 

I-състав: съдия Галина Христова, съдия Пламен Петрунов, съдия Юлия 

Раева (ком.); 

II-състав: съдия Жанета Петрова, съдия Светлана Борисова, съдия Юлиян 

Киров (ком.); 

III-състав: съдия Ваня Пунева, съдия Албена Радославова, съдия 

Владимир Николов (ком.); 

IV-състав: съдия Таня Куцарова, съдия Мира Райчева, съдия Владимир 

Първанов (ком.). 

 

Със Заповед № 2045 от 09.11.2017г. на председателя на ВАС са 

определени постоянно действащи състави в ІІІ-то отделение, считано от 

13.11.2017г. 

I-състав: съдия Галина Христова, съдия Пламен Петрунов, съдия Юлиян 

Киров  (ком.); 

II-състав: съдия Жанета Петрова, съдия Светлана Борисова, съдия Аглика 

Адамова; 

III-състав: съдия Искра Александрова, съдия Албена Радославова, съдия 

съдия Румяна Лилова; 

IV-състав: съдия Таня Куцарова, съдия Мира Райчева, съдия Владимир 

Първанов. 
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Със Заповед № 763/12.06.2015г. на председателя на ВАС е изменен 

утвърдения със Заповед № 1145/2013г. на председателя на ВАС списък за 

старшинството на съдиите във ВАС. 

  

Съдебни помощници, работещи в ІІІ-то и ІV-то  отделение, Първа 

колегия на ВАС 

Със Заповед № 2081 от 17.03.2015г. на председателя на ВАС е направено 

разпределение на съдебните помощници по ръководители на колегии, 

отделения и състави, като определените съдебни помощници за ІІІ-то и ІV-то 

отделение са както следва: 

III-то отделение – Г. И., Т. И., В. К., Т. Т., П. Я.; 

IV-то отделение – Р. Р., А. М., М. С., Р. Л., Е. Х.. 

 

Със Заповед № 724 от 27.05.2016г. на председателя на ВАС е направено 

разпределение на съдебните помощници по ръководители на колегии, 

отделения и състави, за двете проверявани отделения както следва: 

III-то отделение – Г. И., Т. И., В. К., Т. Т. и П. Я.; 

IV-то отделение – Р. Р., А. М., М. С., Р. Л., М. К.. 

 

Със Заповед № 416 от 17.03.2017г. на председателя на ВАС е направено 

разпределение на съдебните помощници по ръководители на колегии, 

отделения и състави, за двете проверявани отделения както следва: 

III-то отделение – Г. И., Т. Т., Г. Я., П. Я., В. К., А. В.; 

IV-то отделение – Р. Р., Т. И., А. М., Р. Л., М. К.. 

 

Със Заповед № 1992 от 30.10.2017г. на председателя на ВАС е направено 

разпределение на съдебните помощници по ръководители на колегии, 

отделения и състави, за двете проверявани отделения както следва: 

III-отделение – Г. И., С. Х., Г. Я., П. Я., В. К.; 

IV-то отделение – Р. Р., Р. С., Е. Е., М. С., Р. Л., М. К..  

 

Със Заповед № 2007 от 01.11.2017г. на председателя на ВАС е направено 

разпределение на съдебните помощници по ръководители на колегии, 

отделения и състави, за двете проверявани отделения както следва: 

III-то отделение – Г. И., С. Х., Г. Я., П. Я., В. К., Т. Т.; 

IV-то отделение– Р. Р., Р. С., Е. Е., М. С., Р. Л., М. К.. 

 

График на заседателните дни на ІІІ-то и ІV-то  отделение, Първа колегия 

на ВАС 

Графиците за заседателните дни на всички отделения в двете колегии на 

ВАС за 2016г. и 2017г. са определени с утвърдено разпределение на трите 

заседателни зали. Трето отделение, Първа колегия на ВАС заседава всеки 

понеделник в първа зала от 09.00 ч. и втора зала от 10.00 ч. и всяка сряда в 
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трета зала от 14.00 ч., а Четвърто отделение заседава всеки вторник от 09.00 ч. 

и 11.00 ч. в първа зала, всяка сряда от 11.00 ч. във втора зала и всеки 

понеделник от 14.00 ч. в трета зала.  

Със Заповед № 547 от 12.05.2014г. на председателя на ВАС /изм. със 

Заповед № 1595 от 03.11.2016г. / е наредено делата, които се насрочват в с.з. на 

докладчик да са по три първо заседание и едно отложено или по изключение, 

когато разглеждането на делото изисква по закон много кратък срок за 

разглеждане може да бъде включено като допълнителна бройка в с.з.  – общо 

четири дела. 

 

Дежурства 

През съдебната ваканция разпределението на делата се извършва 

измежду всички съдии от дежурни състави с предварително изготвени 

графици, определени със заповед на председателя на ВАС.  

Със Заповед № 1024 от 08.07.2016г. на председателя на ВАС, в 

изпълнение на изискванията на ЗСВ за осигуряване организацията на работата 

на ВАС за разглеждането на делата през периода на съдебната ваканция за 

календарната година, за които по закон са предвидени съкратени срокове и за 

осигуряване възможността на съдиите да ползват платения си годишен отпуск, 

на основание чл. 122, ал. 1, т. 1, чл. 329, ал. 1 и 3 от ЗСВ, т. 3 от Заповед № 364 

от 08.04.2013г. и Заповед № 945 от 27.06.2016г., са определени дежурните 

състави през периода на съдебната ваканция /в периода 18.07.2016г.-

09.09.2016г./.  

Със Заповед № 1098 от 19.07.2016г. на председателя на ВАС е определен 

актуализиран състав на дежурните състави през периода на съдебната ваканция 

/в периода 18.07.2016г.-09.09.2016г./. Заповедта е иезменяна с последващи 

Заповед № 1204 от 02.08.2016г. и  Заповед № 1315 от 26.08.2016г. на 

председателя на ВАС. 

Със Заповед № 1068 от 13.07.2017г. на председателя на ВАС в изпълнение 

на изискванията на ЗСВ за осигуряване организацията на работата на ВАС за 

разглеждането на делата през периода на съдебната ваканция, за които по 

закон са предвидени съкратени срокове и за осигуряване възможността на 

съдиите да ползват платения си годишен отпуск, на основание чл. 122, ал. 1, т. 

1, чл. 329, ал. 1 и 3 от ЗСВ, са определени дежурните състави през периода на 

съдебната ваканция /в периода 17.07.2017г.-15.09.2017г./. Заповедта  е 

изменена с последваща Заповед № 1075 от 14.07.2017г. на председателя на 

ВАС. 

Със Заповед № 1096 от 18.07.2017г. на председателя на ВАС, поради 

невъзможност на съдия Таня Вачева за участие в дежурен състав за периода 

21.08.2017г.-25.08.2017г., е изменена Заповед № 1068 от 13.07.2017г. на 

председателя на ВАС. 

Със Заповед № 1129 от 20.07.2017г. на председателя на ВАС, поради 

невъзможност на съдия Емануил Митев за участие в дежурен състав за периода 
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24.07.2017г.-28.07.2017г. и изразено съгласие от съдия Илияна Славовска да 

участва в дежурния състав за същия период, са изменени Заповед № 1068 от 

13.07.2017г. и Заповед № 1109 от 19.07.2017г.  на председателя на ВАС. 

Установено бе, че за двете проверявани календарни години са спазени 

изискванията на ЗСВ за осигуряване организацията на работата на ВАС за 

разглеждането на делата през периода на съдебната ваканция, за които 

нормативно са предвидени съкратени срокове, като същевременно е осигурена 

възможността на съдиите да ползват платения си годишен отпуск. 

 

Случайно разпределение на делата 

Председателят на Върховния административен съд със Заповед № 513 от 

07.05.2014г. е утвърдил  Вътрешни правила за случайното разпределение на 

делата във ВАС, изменяни през 2016г. и 2017г. Последната актуализация на 

Правилата е утвърдена със Заповед № 582 от 21.03.2018г. на председателя на 

ВАС. 

Според цитираните вътрешни правила, електронното разпределение се 

извършва в рамките на отделенията, колегиите или измежду всички съдии във 

ВАС, чрез „Системата за случайно разпределение на делата”, като за всяко 

дело оправомощеното да разпределя делата лице изготвя и отпечатва протокол. 

Длъжностните лица, извършващи електронното разпределение на делата във 

ВАС, са председателят на ВАС, заместник - председателите на ВАС и 

председателите на отделяния във ВАС. Предвидено е по изключение, 

председателят на ВАС да възложи на съдебен служител извършването на 

техническата дейност по избор на съдията-докладчик. 

Процентът натовареност на съдиите в програмата за разпределение на 

делата е регламентиран с правилата за случайно разпределение на делата и с 

изрична заповед на председателя на ВАС, както следва: натоварността на 

всички съдии в 3-членните състави във всички отделения и по всички видове 

дела е 100%, на председателите на отделения – 30%, на зам.-председателя и 

ръководители на колегия – 5% в 3-членни състави на отделения в съответната 

колегия. Натоварването на всички съдии в 5-членните състави и на двете 

колегии е 100% по всички видове дела. 

Със Заповед № 513 от 07.05.2014г. на председателя на ВАС са утвърдени 

Вътрешни правила за случайното разпределение на делата във ВАС от 

07.05.2014г., с които са заменени приетите на 17.01.2011г. правила. Процентът 

на натовареност е определен както следва: натовареността на всички съдии в 3-

членните състави във всички отделения и по всичкии видове дела е 100%, на 

председателите на отделения - 30%, на заместник-председатели и 

ръководители на колегии - 5% в 3-членни състави на две отделения в 

съответната колегия. Натоварването на всички съдии в 5-членните състави на 

двете колегии е 100% по всички видове дела. 

Със Заповед № 1369 от 07.09.2016г. на председателя на ВАС са утвърдени 

вътрешни правила за случайно разпределение на делата във ВАС, като 
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процентът на натовареност е както следва: натовареността на всички съдии в 3 

-членните състави във всички отделения и по всички видове дела е 100%, на 

председателите на отделения - 30%, на заместник-председателите и 

ръководители на колегии - 5% в 3-членни състави на две отделения в 

съответната колегия. Натоварването на всички съдии в 5-членните състави на 

двете колегии е 100% по всички видове дела. 

Със Заповед № 254 от 16.02.2017г. на председателя на ВАС, въз основа на 

писмо № 14812 от 07.10.2016г. на ИВСС, съдържащо данни по образуване, 

насрочване и висящност на делата във ВАС, както и препоръки в писмо № Ж-

16-935/12.12.2016г. на ИВСС и с оглед овладяване на насрочването на делата в 

разумни срокове, е разпоредно ръководителите на колегии да бъдат включени 

в системата за случайно разпределение на делата с 30% натовареност в 3-

членните състави. Председателите на отделения да бъдат включени в 

системата за случайно разпределение на делата с 50% натовареност в 3-

членните състави. По изключение, само за месец юни 2017г., всички насрочени 

дела да бъдат по 5 на докладчик, независимо от вида, характера на 

производството и сроковете за разглеждане. 

Със Заповед № 655 от 12.05.2017г. на председателя на ВАС – процентът 

на натовареност е определен както следва: натовареността на всички съдии в 3-

членните състави във всички отделения и по всичкии видове дела е 100%, на 

председателите на отделения - 30%, на заместник-председателите и 

ръководители на колегии - 5% в 3-членни състави на две отделения в 

съответната колегия. Натоварването на всички съдии в 5-членните състави на 

двете колегии е 100% по всички видове дела. 

Със Заповед № 1306 от 18.08.2017г. на председателя на ВАС е изменена 

Заповед № 655 от 12.05.2017 г. както следва: натовареността на всички съдии в 

3-членните състави във всички отделения и по всички видове дела е 100%, на 

председателите на отделения - 50%, на заместник-председателите и 

ръководители на колегии - 5% в 3 - членни състави на отделения в съответната 

колегия. Натоварването на всички съдии в 5 - членните състави на двете 

колегии е 100% по всички видове дела. 

Със Заповед № 1412 от 04.09.2017г. на председателя на ВАС е изменена 

Заповед № 1306 от 18.08.2017г. на председателя на ВАС в частта, в която е 

утвърден процентът на натовареност на съдиите в програмата за разпредление 

на делата, както следва: заместниците на председателя участват в 

разпределението на дела с 30% натовареност в 3- членни състави в 

отделенията, в които заседават по заповеди на председателя, 100% 

натовареност в 5 - членни състави, 100% в смесените 5- членни състави на 

ВКС и ВАС и 100% в производствата, образувани по оспорване на нормативни 

актове. Председателите на отделения участват в разпределението на делата с 

50% натовареност в 3 - членни състави в съответното отделение. Съдиите във 

ВАС участват в разпределението на дела със 100% натовареност с изключение 

на случаи, при които поради извънредна служебна заетост, здравословни или 
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други причини, е налице необходимост разпределението на нови дела 

временно да бъде преустановено или намалено по отношение на съответния 

съдия.   

Видно от предоставения протокол от проведено на 09.03.2018г. заседание 

на Пленума на ВАС е прието изменение на Правилата за определяне 

натовареността на председателя на съда, на неговите заместници, на 

председателите на отделение и на съдиите от ВАС. Конкретното изменение е 

било обсъждано и прието на заседание на пленума на ВАС на 06.03.2018г. -

председателят на ВАС може да председателства съдебни състави във всички 

отделения без да измества докладчика; заместниците на председателя участват 

в разпределнието на дела с 40% натовареност в 3 - членни състави в 

отделенията, в които заседават по заповеди на председателя, 100% 

натовареност в 5- членни състави, 100% в смесените 5 - членни състави на 

ВКС и ВАС; председателите на отделения участват в разпределнието на дела с 

60% натовареност в 3 - членни състави в съответното отделение, 100% 

натовареност в 5 - членни състави, 100% в смесените 5-членни състави на ВКС 

и ВАС и 100% натовареност в производставата, образувани по оспорване на 

нормативни актове ; съдиите от ВАС участват в разпределението на делата със 

100% натовареност с изключение на случаите, при които поради извънредна 

служебна заетост, здравословни или други причини, е налице необходимост 

разпределнието на нови дела да бъде временно преустановено или намалено и 

когато съдията е отговарящ за връзките на съда с медиите. В този случай 

разпределението на дела е 80% в 3 - членни състави в съответното отделение, 

100% натовареност в 5- членни състави, 100% в смесените 5 - членни състави 

на ВКС и ВАС и 100% натовареност в производставата, образувани по 

оспорване на нормативни актове. Изменението в процента на натовареност е 

регламентирано с изменение на Вътрешни правила за случайното 

разпределение на делата във ВАС, утвърдени със Заповед № 582 от 

21.03.2018г. на председателя на ВАС. 

 

 

Образувани и решени тълкувателни дела 

През 2016г. във Върховния административен съд са образувани 10 

тълкувателни дела и са свършени 7 дела. 

Образувани тълкувателни дела през 2016г. - т.д. № 1/2016г.; т.д. № 

2/2016г.; т.д. № 3/2016г.; т.д. № 4/2016г.; т.д. № 5/2016г.; т.д. № 6/2016г.; т.д. № 

7/2016г.; т.д. № 8/2016г.; т.д. № 9/2016г. и т.д. № 10/2016г. 

Свършени тълкувателни дела през 2016 г.-т.д. № 3/2015 г.; т.д. № 2/2015 

г.; т.д. № 5/2015 г.; т.д. № 6/2015 г.; т.д. № 10/2016 г.; т.д. № 4/2015 г. и т.д. № 

8/2015 г. 

През 2017г. няма образувани тълкувателни дела. Свършените 

тълкувателни дела през 2017г. са 8 броя - т.д. № 8/2016 г., т.д. № 9/2016 г.; т.д. 
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№ 2/2016 г.; т.д. № 3/2016 г., т.д. № 5/2016 г.; т.д. № 1/2016 г.; т.д. № 6/2016 г. 

и т.д. № 7/2015 г. 

През 2016г. за съвместно разглеждане от общите събрания на ВКС и ВАС 

е образувано едно дело - т.д. № 1/2016г.,  по искане от председателите на ВКС 

и ВАС, за приемане на тълкувателно постановление по въпроса: „На кой съд 

са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация чл. 71, ал. 1, 

т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминацията, за установяването на 

нарушението по този закон, респ. за осъждане на ответника да преустанови 

нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се 

въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения?” 

През 2016г. е свършено едно тълкувателно дело между ВАС и ВКС -т.д. 

№ 1/2015г., образувано по искане от председателите на ВКС и ВАС, за 

приемане на тълкувателно постановление по въпроса: „Какъв е порокът на 

съдебен акт, постановен от съд, който не е компетентен по правилата на 

подведомствеността, разпределящи делата между гражданските и 

административните съдилища?” 

През 2017г. за съвместно разглеждане от общите събрания на ВКС и ВАС 

са образувани две дела - т.д. № 1/2017 г. – по искане на председателя на 

Висшия адвокатски съвет, за приемане на тълкувателно постановление по 

въпроса: „Изпратената покана за доброволно изпълнение до длъжника, 

прекъсва ли давността по смисъла на чл. 116, б. "в" ЗЗД, независимо от 

изпълнителното производство, в хода на което е отправена поканата?” и т.д. № 

2/2017 г. – по искане от председателите на ВАС и ВКС, за приемане на 

тълкувателно постановление по въпросите: 1. „На кой съд са подсъдни делата, 

образувани по жалби срещу кметове на общини по § 15, ал. 3 ПЗРЗИД на 

ЗСПЗЗ за прекратяване на договори за наем или аренда на пасища, мери и 

ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които в срока по ал. 1 и 2 

не са приведени в съответствие с чл. 37, ал. 1 и 4 ЗСПЗЗ?"; 2. На кой съд са 

подсъдни делата, образувани по жалби срещу отказ на кмета на общината за 

издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4-6 ППЗССПЗЗ?” 

През 2017г. няма свършени тълкувателни дела, образувани за съвместно 

разглеждане между ВАС и ВКС. 

 

Поощрения/наказания 

Въз основа на Решение по протокол № 46 от 14.11.2017г. и Решение по 

протокол № 47 от 21.11.2017г. на СК на ВСС, съдия Георги Колев - 

председател на ВАС и съдия Румяна Монова - зам.-председател на ВАС са 

поощрени с отличие „личен почетен знак I-ва степен-златен”. 

 

В отчетния доклада за дейността на ВАС – ІІІ- то отделение и ІV- то 

отделение за 2016г. е установено следното: 

III-то отделение 



 
 

14 

Анализът на дейността, отчетена в годишните доклади за проверявания 

период показва, че през 2016г. ІІІ- то отделение, Първа колегия на ВАС е 

работил в условията на висока натовареност, както по отношение на общия 

брой разглеждани първоинстанционни производства, така и по отношение на 

касационните производства.  

В сравнение с предходни години е посочено наличие на принципно 

сходство на постъпленията по отделните видове дела, както и запазен темп на 

разглежданите производства в условията на първоинстанционност.  

 През 2016г. общият брой дела за разглеждане през годината е бил 2900 

броя, от  които 1734 броя новообразувани и 1619 броя свършени дела. Над 70 

% от разгледаните по същество 1734 дела са приключени в законовия 

едномесечен срок. 

Увеличението на общия брой „висящи“ (нерешени) дела през годината се 

е дължало и на тълкувателната дейност на ВАС. Отчетено е, че през 2016г. 

съдия Ваня Пунева и съдия Таня Куцарова са участвали като лектори в редица 

семинари, чиито предмет е свързан с правоприлагането на ЗОДОВ, ЗДС, ЗОС и 

ЗМСМА. Съдия Светлана Борисова и съдия Панайот Генков са участвали и 

като докладчици по т.д. № 2/2016г. на Общото събрание на колегиите във 

ВАС.    

 През 2016г. на съдиите в отделението са били разпределени средно около 

150-160 новообразувани дела, а свършените такива, за съдиите с пълна 

натовареност в системата за случаен избор, са около 145 дела за 2016г. Отчетен 

е най-висок общ брой на разглежданите през годината дела – 2900 бр. при 

запазен темп на новопостъпилите дела в Трето отделение. 

По силата на Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015г. по тълк. д. 

№ 2/2014г., ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС, към 

административните съдилища през 2015г. и 2016г. са били насочени 

множество искови производства, имащи за предмет: искове за вреди от 

незаконосъобразни наказателни постановления, действия и бездействия по 

налагане на административни наказания, включително и такива за присъждане 

на разноски в производството по обжалване; искове за вреди от нарушение на 

права на граждани, свързани с равенство в третирането, причинени от 

незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни 

лица; искове за вреди от недопускане на възстановен държавен служител да 

изпълнява съответната длъжност; искове за вреди от незаконосъобразни 

актове, действия и бездействия на органите по изпълнение на наказанията при 

и по повод изпълнение на наказанията лишаване от свобода и пробация, или 

задържане с мярка за неотклонение задържане под стража.  

През 2016г. титулярният състав на Трето отделение е включвало 12 съдии: 

съдия Ваня Пунева, съдия  Панайот Генков, съдия Галина Христова, съдия 

Жанета Петрова, съдия Таня Куцарова, съдия Искра Александрова, съдия 

Албена Радославова, съдия Светлана Борисова, съдия Пламен Петрунов, съдия 

Румяна Лилова, съдия Юлиян Киров и съдия Мира Райчева. Съставът на 
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отделението е бил попълнен до пълния си състав от 13 съдии в края на 2016 г., 

с постъпването на съдия Любомир Гайдов. През годината работата на 

съдебните състави на отделението е подпомогната от петимата съдебни 

помощници. Отчетена е тенденцията през 2016г. за намаляване на 

натовареността в сравнение с 2015г., през която общият брой на делата е бил 

3091 дела, докато през 2016г. е намалял до 2900 дела.  През 2016г. е допуснато 

и разгледано тълкувателно дело № 2/2016г. на ОСК на ВАС с докладчик съдия 

Панайот Генков.  

IV-то отделение 

През 2016г. е отбелязано, че ІV- то отделение, Първа колегия на ВАС е 

работило в състав от 13 съдии, разпределени в 4 съдебни състава и с 

председател на отделението съдия Мариника Чернева. 

Работата на отделението е била организирана в четири постоянни състава, 

в които работят съдиите, както следва: съдия Нина Докторова, съдия Татяна 

Хинова и съдия Красимир Кънчев; съдия Аделина Ковачева, съдия Кремена 

Хараланова и съдия Бисерка Цанева; съдия Галина Матейска, съдия Тодор 

Петков и съдия Светослав Славов; съдия Диана Гърбатова, съдия Марио 

Димитров и съдия Добринка Андреева. Председателят на отделението е 

заседавал със съдии във всички състави. През същата година, съдията 

Светослав Славов е бил командирован за работа в отделението. Пет съдебни 

помощници са работили към отделението – Р. Р., А. М., М. С., М. К. и Р. Л. , 

както и четирима съдебни секретари и четири съдебни деловодители, 

разпределени по състави. 

Към 01.01.2016г. в отделението е имало 616 бр. висящи дела, в сравнение 

с 645 бр. висящи дела за 2015г., т.е. с 29 дела по - малко. През 2016г. като 

новообразувани в отделението дела са отчетени 1969 броя. 

Отделението е разглеждало предимно първоинстанционни дела, с 

фактическа и правна сложност, поради което са били изслушвани показания на 

свидетели, назначавани експертизи. За голям брой от делата  /ЗОП и ИК/ е 

подчертано, че са с регламентирани изключително кратки срокове за 

разглеждане. В отделението са били разглеждани основно дела по Закона за 

подпомагане на земеделските производители – 259 бр., Изборния кодекс – 250 

бр., Закона за обществените поръчки – 236 бр., Закона за защита на 

конкуренцията – 50 бр.; Закона за енергетиката – 65 бр.; Закона за концесиите 

– 5 бр., дела с материя търгове – 64 бр., дела за земеделски земи – 41 бр., 

заповеди на министри – 193 бр. и др. Разгледани са дела по реда на АПК, 

ЗПСК, ЗОС, реституционните закони, частни жалби – 591 бр. Посочено е, че 

делата в отделението се характеризират с много голяма фактическа и правна 

сложност, а съобразно специалните разпоредби на ИК и ЗОП срокът за 

разглеждане на тези дела пред ВАС е изключително кратък - 3-дневен, 

респективно - месечен.   

Отчетено е, че през 2016г. общо образуваните дела са били 2585 бр. От тях 

в открити заседания са били разгледани 961 бр. дела, 838 бр. в закрити 
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заседания и висящи дела са останали 786 бр. За годината съдиите от четвърто 

отделение на ВАС са свършили общо 188 дела на 5-членен състав и 19 дела на 

7-членен състав. Образувани са били 2 административнонаказателни преписки 

и дела на смесени състави между ВКС и ВАС, 12 дела от ксоито са били с 

докладчици съдии от отделението. Отбелязяно е, че годишната натовареност 

по брой свършени дела на съдия от отделението възлиза на около 153 дела. 

Подчертано е, че през 2016г. съдиите от четвърто отделение са изготвили 

съдебните си актове в срок до един месец - 1720 бр., 76 бр. са били изготвени 

до 3 месеца и само 2 акта са извън тримесечния срок. Най - голям е броят на 

делата, решени от съдия Тодор Петков - 160 бр., съдия Нина Докторова и съдия 

Марио Димитров са с по 158 бр., съдия Галина Матейска – 156 бр., съдия 

Бисерка Цанева – 154 бр., съдия Татяна Хинова – 153 бр., съдия Аделина 

Ковачева – 152 бр., съдия Кремена Хараланова и съдия Красимир Кънчев са с 

по 151 бр., съдия Добринка Андреева – 147 бр., съдия Светослав Славов – 145 

бр., съдия Диана Гърбатова – 143 бр., съдия Мариника Чернева с 99 бр.  и 

съдия Румяна Монова с 27 бр. дела. Отбелязано е, че съдия Нина Докторова и 

съдия Добринка Андреева са съдиите в отделението без просрочени съдебни 

актове, съдия Аделина Ковачева и съдия Тодор Петков имат по едн просрочен 

акт, съдия Красимир Кънчев – 2 просрочени акта, съдия Галина Матейска – 3 

просрочени акта, съдия Диана Гърбатова и съдия Татяна Хинова с по 4 

просрочени акта, съдия Кремена Хараланова с 5 просрочени акта. 

Отразена е тенденция за намаляване на разглежданите от тричленни 

състави в отделението дела, като през 2015г. техният брой е бил 1971 дела, а 

през 2016г.– 1791 дела.   

В рамките на проект „Повишаване компетентността на съдии, съдебни 

помощници и съдебни служители от ВАС и административните съдилища“ в 

доклада е посочено, че всеки един съдия и съдебен помощник са преминали 

през специализирани обучения по конкретна материя от административното 

право, както и с оглед запознаването в детайли със спецификите на дейността и 

практиката на Съда на Европейския съюз. 

 

В отчетния доклада за дейността на ВАС – ІІІ-то отделение и ІV-то  

отделение за 2017г. е установено следното: 

III-то отделение 

Отбелязяно е, че общата натовареност през 2017г. за ІІІ-то отделение е 

била най-висока, като общ брой на разглежданите през годината дела – 3535 

бр. и при запазен темп на най-висока натовареност от гледна точка на 

новопостъпилите дела във ВАС - 2254 бр. За 2017г. в отделението са били 

свършени 2038 дела, спрямо 1644 дела при първо отделение, 1766 дела при 

четвърто отделение и 1733 дела при осмо отделение, Първа колегия. 

Свършените дела след проведени открити заседания за 2017г. са били 

1350 бр. През 2017г. на съдиите в ІІІ-то отделение (на докладчик) са 

разпределени средно над 180 новообразувани дела, а свършените дела от 
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съдия-докладчик (за съдиите с пълна натовареност в системата за случаен 

избор) са били средно 170 дела /при участие на съдиите във всички възможни 

съдебни състави, формирани във ВАС – тричленни, петчленни (вкл.смесени) и 

седемчленни/.  

В доклада се сочи, че от образувани през 2017г. общо 2254 дела, с най-

висока относителна тежест са били делата по приложението на ЗОДОВ – 679 

дела, частните производства – 523 дела, ЗУБ – 209 дела и делата, касаещи 

приложението на АПК - 142 дела. Съществена тежест са представлявали и 

делата по ЗДС – 99 дела, ЗОС – 78 дела, ЗМСМА – 63 дела, административните 

услуги – 47, както и ЗВ – 32.  

През 2017г. е отчетено значително увеличаване в показателите за броя на 

висящите дела към 31.12.2016г. – 1281 дела и съответно към 31.12.2017 г, 

когато висящите дела са 1497. Отразено е, че през годината работата на 

отделението се увеличила като обем и сложност,  като друга основна причина, 

довела до затрудняване работата на отделението се сочи възобновяването на 

множество спрени дела, образувани в периода 2016г.–2017г., до 

приключването на т.дело 2/2016г. на ОСК на ВАС. 

По отношение срочното постановяване на съдебните актове, данните в 

доклада сочат, че въпреки увеличеното натоварване на отделението, 73% от 

свършените 2038 дела или 1556 дела са с постановени своевременно съдебни 

актове - в едномесечния срок по чл. 172, ал. 1 от АПК. От просрочените 

съдебни актове по общо 482 дела, 87,70 % или 423 акта са обявени 

непосредствено след изтичането на срока по чл. 172, ал. 1 АПК. Подчертано е, 

че процентната тежест на делата, просрочени с повече от три месеца е бил едва 

2,89% от общия брой приключени дела през периода или това са били едва 59 

дела, като забавянето е основно по първоинстанционните спорове. 

През 2017г. титулярният съдийски състав на отделението е включвал 13 

съдии: съдия Ваня Пунева, съдия Галина Христова, съдия Жанета Петрова, 

съдия Таня Куцарова, съдия Искра Александрова, съдия Албена Радославова, 

съдия Светлана Борисова, съдия Пламен Петрунов, съдия Румяна Лилова, 

съдия Юлиян Киров, съдия Мира Райчева и съдия Владимир Първанов. В 

състава на отделението е извършена промяна чрез напускането на съдия Юлия 

Раева и заместването й от съдия Аглика Адамова.  

Соченият брой свършени дела от съдиите в отделението е както следва - 

съдия Ваня Пунева – 122 дела, съдия Албена Александрова – 168 дела, съдия 

Владимир Николов – 72 дела, съдия Владимир Първанов – 169 дела, съдия 

Галина Христова – 179 дела, съдия Жанета Петрова – 168 дела, съдия Искра 

Александрова – 132 дела, съдия Мира Райчева – 171 дела, съдия Пламен 

Петрунов – 175 дела, съдия Румяна Лилова – 125 дела, съдия Светлана 

Борисова – 175 дела, съдия Таня Куцарова – 180 дела, съдия Юлиян Киров – 

184 дела, съдия Аглика Адамова – 25 дела, съдия Юлия Раева – 113 дела и 

съдия Любомир Гайдов – 27 дела. Следва да се съобрази, че съдия Аглика 

Адамова е постъпила в отделението през м.октомври 2017г., командироването 
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на съдия Владимир Николов във ВАС е прекратено преди съдебната ваканция, 

а съдия Любомир Гайдов е участвал в състава на ІІІ-то отделение до края на м. 

февруари 2017г. 

  

IV-то отделение 

През 2017 г.в отчета е отбелязано, че IV-то отделение, Първа колегия на 

ВАС е работило в състав от 13 съдии, разпределени в 4 съдебни състава. През 

отчетния период председател е била съдия Мариника Чернева. 

Работата на отделението е била организирана в четири постоянни състава, 

в които са работили съдия Нина Докторова, съдия Татяна Хинова и съдия 

Красимир Кънчев; съдия Аделина Ковачева, съдия Кремена Хараланова и 

съдия Бисерка Цанева; съдия Галина Матейска, съдия Тодор Петков и съдия 

Светослав Славов; съдия Диана Гърбатова, съдия Марио Димитров и съдия 

Добринка Андреева. Председателят на отделението е заседавал във всички 

състави. През отчетния период не са направени съществени кадрови промени в 

отделението и промени в съдебните състави. След спечелване на конкурс и на 

основание решение по Протокол № 25 от 22.11.2016г. на СК на ВСС съдия 

Светослав Славов е встъпил в длъжност „съдия“ във ВАС, считано от 

01.02.2017г. Със Заповед № 2115 от 27.11.2017 г. на председателя на ВАС, 

съдия Мариника Чернева е освободена от заеманата длъжност председател на 

Четвърто отделение, Първа колегия на ВАС, считано от същата дата, а със  

Заповед № 2115 от 27.11.2017 г. на председателя на ВАС е наредено съдия 

Чернева да изпълнява функциите на председател на IV-то отделение, считано 

от същата дата.  

Към отделението през 2017г. са работили пет съдебни помощници – Р. Р., 

А. М., М. С., М. К. и Р. Л.. Съгласно Заповед № 1992 от 30.10.2017г. на 

председателя на ВАС в отделението са били разпределени още двама съдебни 

помощници – Р. С. и Е. Е., а А. М. е преразпределен като съдебен помощник 

към председателя на ВАС. За периода от м. март до м. юли в отделението е 

работил и съдебен помощник Т. И.. През 2017г. в отделението са работили 

четирима съдебни секретари и четири съдебни деловодители, разпределени по 

състави, като от 14.09.2017г. е бил назначен и пети деловодител. 

Към 01.01.2017г. в отделението са отчетени 786 бр. висящи дела, в 

сравнение с 616 бр. висящи дела за 2016 г., т.е. със 170 дела повече. 

През 2017г. новообразувани в отделението са били 1887 бр. дела. В 

доклада е отбелязано, че по брой на новопостъпили дела през 2017г. ІV-то 

отделение се нарежда на четвърто място във ВАС, а на свършени дела – на 

трето място. Отчетена е и фактическата и правна сложност на 

първоинстанционните дела, поради което са били изслушвани показания на 

свидетели, назначавани са експертизи. Голям брой от делата са били с 

регламентирани изключително кратки срокове за разглеждане /ЗОП и ИК/. 

През 2017г. в отделението са разглеждани основно дела по Закона за 

подпомагане на земеделските производители – 437 бр., или със 178 дела повече 
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от предходната година; Закона за обществените поръчки – 375 бр.; Закона за 

енергетиката – 131 бр.; дела с материя търгове – 88 бр., жалби срещу наредби 

или заповеди на министри – 82 бр.; Изборен кодекс – 74 бр., Закона за защита 

на конкуренцията – 51 бр. и др.; частни жалби – 468 бр.  

Със Заповед № 2034 от 07.11.2017г. на председателя на ВАС е 

разпоредено делата образувани по спорове свързани с управлението на 

средства от Европейския  фонд за развитие на селските райони, представени по 

програми на Република България, да се разпределят в четвърто отделение на 

ВАС, във връзка с което за 2017г. по тази материя са били образувани 6 бр. 

дела. Подчертано е, че делата в отделението се характеризират с много голяма 

фактическа и правна сложност, а съобразно специалните разпоредби на ИК и 

ЗОП, срокът за разглеждане на тези дела пред ВАС е изключително кратък - 3-

дневен, респективно – 14-дневен и месечен.   

През 2017г. общо образуваните дела са били 1887 бр., от които 1703 бр. 

дела на 3-членен състав, 154 бр. дела на 5-членен състав, 11 бр. дела на 7-

членен състав.   

Според отчетния доклад за 2017г. съдиите от ІV-то отделение на ВАС са 

свършили общо 1953 дела, от които 1763 дела на 3-членен състав, 163 дела на 

5-членен състав и 11 дела на 7-членен състав. От тях в открити заседания са 

били разгледани 1187 бр. дела, 579 бр. в закрити заседания и висящи дела са 

останали 726 бр. Образувани са 3 административнонаказателни преписки и 

дела на смесени състави между ВКС и ВАС, по които 15 дела са с докладчици 

съдии от отделението. Свършени са 3 бр. административнонаказателни 

преписки и 13 бр. дела на смесени състави между ВКС и ВАС, по които 

докладчици са съдии от отделението. За отчетния период е било образувано 

едно тълкувателно дело на ВКС и ВАС с докладчик съдия Аделина Ковачева и 

свършено едно тълкувателно дело по описа на ВАС – ОСС на Първа и Втора 

колегия на ВАС, с докладчик съдия Галина Матейска, по което е постановено 

Тълкувателно решение № 3/12.04.2017г. Годишната натовареност по брой 

свършени дела на съдия от отделението през годината е възлизала на около 145 

дела. 

През 2017г. съдиите от четвърто отделение са изготвили съдебните си 

актове в срок до един месец - 1679 бр., 80 бр. са били изготвени до 3 месеца и 

само 7 акта са извън тримесечния срок. 

Делата, решени през 2017г. от съдиите в отделението са били както 

следва: съдия Кремена Хараланова - 158 бр., съдия Нина Докторова – 156 бр., 

съдия Марио Димитров - 153 бр., съдия Татяна Хинова и съдия Светослав 

Славов са с по 149 бр., съдия Аделина Ковачева и съдия Красимир Кънчев са с 

по 148 бр., съдия Добринка Андреева и съдия Бисерка Цанева са с по 147 бр., 

съдия Диана Гърбатова – 146 бр., съдия Тодор Петков – 145 бр., съдия Галина 

Матейска – 142 бр., съдия Мариника Чернева - 98 бр. и съдия Румяна Монова с 

39 бр. дела.  

Участие на съдии от ІІІ-то и ІV-то  отделение,  
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Първа колегия на ВАС в други дейности 

 

Едновременно с изпълнението на основните си служебни задължения – 

участие в съдебни заседания и постановяване на съдебни актове в срок, 

подготовка и разглеждане на тълкувателни дела, съдиите от ІІІ-то отделение и 

VІ-то отделение, Първа колегия на ВАС са изпълнявали и редица други 

допълнителни дейности - участие в държавните изпитни комисии по 

публичноправни науки към Юридическите факултети на университетите в 

страната, за придобиване на висше образование по специалността „Право”, 

както и в изпитни комисии към Министерство на правосъдието за придобиване 

на юридическа правоспособност и пр.  

През  2016г.: 

- съдия Румяна Монова и съдия Бисерка Цанева са участвали в държавна 

изпитна комисия на Юридическия факултет на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски”. Съдия Румяна Монова е участвала и в държавна 

изпитна комисия на Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел 

Кънчев”; 

- съдия Ваня Пунева е участвала в държавната изпитна комисия по 

публично-правни науки на Юридическия факултет на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски”; 

- съдия Албена Радославова и съдия Галина Матейска са участвали в 

изпитните комисии за придобиване на юридическа правоспособност; 

- съдия Жанета Петрова е  участвала в изпитните комисии за придобиване 

на юридическа правоспособност; 

- съдия Искра Александрова е участвала в изпитните комисии за 

придобиване на юридическа правоспособност; 

- съдия Мира Райчева и съдия Румяна Монова са участвали в държавната 

изпитна комисия по публично-правни науки на Юридическия факултет на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”; 

- съдия Бисерка Цанева е участвала в държавна изпитна комисия на 

Юридическия факултет на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” и в държавна 

изпитна комисия по публично-правни науки на ЮФ на УНСС; 

- съдия Галина Матейска и съдия Тодор Петков са участвали в държавна 

изпитна комисия на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”; 

- съдия Добринка Андреева е участвала в държавната изпитна комисия по 

публично-правни науки на Юридическия факултет на Югозападен университет 

„Неофит Рилски”; 

- съдия Кремена Хараланова е участвала в държавна изпитна комисия на 

Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, а 

през 2017г. в държавна изпитна комисия на Юридическия факултет на ВТУ 

„Св.Св. Кирил и Методий”; 

- съдия Тодор Петков е участвал в държавна изпитна комисия на 

Юридическия факултет на УНСС. 
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През 2017г. – 

- съдия Румяна Монова, съдия Диана Гърбатова и съдия Светослав Славов 

са участвали в държавна изпитна комисия по публично-правни науки на 

Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Съдия Румяна 

Монова, съдия Мариника Чернева, съдия Диана Гърбатова, съдия Марио 

Димитров са участвали в държавна изпитна комисия по публично-правни 

науки на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”; 

- съдия Ваня Пунева и съдия Мира Райчева са участвали в държавната 

изпитна комисия по публично-правни науки на Юридическия факултет на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”; 

  -  съдия Албена Радославова, съдия Таня Куцарова и съдия Тодор Петков 

са участвали в изпитните комисии за придобиване на юридическа 

правоспособност. Съдия Албена Радославова е участвал в държавна изпитна 

комисия по публично-правни науки на Юридическия факултет на УНСС; 

- съдия Аглика Адамова и съдия Диана Гърбатова са участвали в 

изпитните комисии за придобиване на юридическа правоспособност; 

- съдия Мира Райчева и съдия Аделина Ковачева са участвали в изпитните 

комисии за придобиване на юридическа правоспособност в държавна изпитна 

комисия по публично-правни науки на Юридическия факултет на Югозападен 

университет „Неофит Рилски”. През 2017г. съдия Мира Райчева е участвала в 

държавна изпитна комисия по публично-правни науки на Юридическия 

факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”; 

- съдия Диана Гърбатова, съдия Румяна Монова и съдия Светослав Славов 

са участвали в държавната изпитна комисия по публично-правни науки на 

Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.   

 

През 2016 г. и 2017г. съдии от двете отделения на Първа колегия са 

участвали като лектори в организираните от Националния институт по 

правосъдие семинари, свързани с повишаване на квалификацията на съдии и 

съдебни помощници, както и в регионалните семинари за обучение на съдии от 

административните съдилища. 

Съдиите Диана Гърбатова, Румяна Монова, Мариника Чернева, Ваня 

Пунева, Светлана Борисова, Галина Савова, Панайот Генков, Аделина 

Ковачева през периода на проверката са участвали в годишни отчетни 

събрания на Асоциация на българските административни съдии.  

Със Заповед № 1648 от 17.11.2016г. на председателя на ВАС, на 

основание чл. 122, ал. 1, т. 9 от ЗСВ е наредено да бъде извършена цялостна 

проверка на организацията и дейността на АС-Бургас за периода 2015г.-2016г. 

от председателите на отделения – съдия Йордан Константинов, съдия 

Мариника Чернева, съдия Георги Чолаков и съдия Ваня Анчева. До края на 

извършената комплексна планова проверка на проверяващия екип не бе 

предоставен доклад за констатациите от проверката в АС-Бургас.  
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Повишаване на квалификацията  на съдии във Върховния 

административен съд, Първа колегия, ІІІ-то отделение и ІV-то отделение през 

2016г. и 2017г. 

За  2016 г.: 

Съдия Аглика Величкова Адамова – Петкова - със заповед № 

126/29.01.2016 г. на председателя на съда е участвала в семинар на тема: 

„Преценка на слабо отличителните елементи на търговската марка“,  Аликанте, 

Испания; съдия Мира Михайлова Райчева - Шекерджиева – със заповед № 

206/12.02.2016 г. на председателя на съда  – в среща между Европейската 

комисия и националните съдии, прилагащи конкурентното право на 

Европейската общност,  Брюксел, Белгия; съдиите Марина Михайлова 

Дойчинова и Жанета Петрова Петрова- Босева по заповед № 338/15.03.2016 г. 

на председателя на съда са участвали в работно посещение по въпросите на 

предоставянето на убежище на бежанци, Лондон, Великобритания; съдия Таня 

Желязкова Куцарова-Христова – със заповед № 338/15.03.2016 г. на 

председателя на съда - в работно посещение по въпросите на предоставянето 

на убежище на бежанци, Лондон, Великобритания; съдия Мира Михайлова 

Райчева-Шекерджиева – със заповед № 389/23.03.2016 г. на председателя на 

съда - в обучение, организирано от Европейския институт „Р. Шуман“, 

Флоренция, Италия; съдия Добринка Стоянова Симеонова –Андреева – със 

заповед № 426/30.03.2016 г. на председателя на съда - в семинар по 

прилагането на конкурентното право на Европейския съюз, Атина, Гърция; 

съдия Мира Михайлова Райчева-Шекерджиева – със заповед № 427/30.03.2016 

г. на председателя на съда - в семинар по прилагането на конкурентното право 

на Европейския съюз, Атина, Гърция; съдия Таня Желязкова Куцарова-

Христова – със заповед № 454/05.04.2016 г. на председателя на съда е 

участвала в Генерална асамблея на Асоциацията на Върховните 

административни юрисдикции на държавите членки на ЕС, Прага, Чехия; 

съдия Мира Михайлова Райчева-Шекерджиева – със заповед № 764/03.06.2016 

г. е участвала в ежегодна конференция на Асоциацията на съдиите,  прилагащи 

конкурентното право на Европейската общност,  Мадрид, Испания; съдия 

Аглика Величкова Адамова – Петкова - със заповед № 788/08.06.2016 г. -  

участие в езиково обучение на френски език в областта на съдебното 

сътрудничество по наказателни дела, Люксембург; съдия Кремена Минчева 

Хараланова – със заповед № 846/17.06.2016 г. на председателя на съда - 

семинар във връзка с инициатива за противодействие на престъпността в 

сферата на обществените поръчки, Букурещ, Румъния; съдия Светлана Цекова 

Борисова - със заповед № 1117/21.07.2016 г. на председателя на съда - участие 

в Програма за обмен на магистрати, Сен Пьолтен, Австрия; съдия Добринка 

Стоянова Симеонова – Андреева – със заповед № 1118/21.07.2016 г. на 

председателя на съда - участие в Програма за обмен на магистрати от 

Европейския съюз, Милано, Италия; съдия Албена Георгиева Радославова – 
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със заповед № 1394/15.09.2016 г. на председателя на съда - семинар на тема: 

„Съдебният процес и европейското право за отпадъците“, Барселона, Испания; 

съдия Аглика Величкова Адамова – Петкова – със заповед № 1449/30.09.2016 

г. на председателя на съда -  стаж в Държавния съвет на Република Франция, 

Париж, Франция; съдиите Жанета Петрова Петрова - Босева и Албена 

Георгиева Радославова по заповед № 1615/07.11.2016 г. на председателя на 

съда са участвали в работно посещение по въпросите на предоставянето на 

убежище на бежанци, Париж, Франция; съдия Мира Михайлова Райчева-

Шекерджиева – със заповед № 1643/16.11.2016 г. на председателя на съда -  

участие в среща между Европейската комисия и националните съдии, 

прилагащи конкурентното право на Европейската общност,  Брюксел, Белгия; 

съдиите Диана Иванова Гърбатова, Марио Димитров Маринов, Кремена 

Минчева Хараланова, Добринка Стоянова Симеонова – Андреева, Галина 

Цветанова Матейска – Ботева, Тодор Кирилов Петков и Мариника Кунева 

Чернева – председател на отделение по заповед № 116/03.11.2016 г. на 

председателя на съда са участвали в семинар за обсъждане на практиката по 

прилагане на ЗУСЕСИФ, Кюстендил; съдиите Нина Методиева Докторова и 

Аделина Въткова Ковачева по заповед № 106/10.10.2016 г. на председателя на 

съда са участвали в информационен семинар на МЗХГ, Велинград; съдиите 

Диана Иванова Гърбатова, Татяна Иванова Хинова, Марио Димитров Маринов 

и Добринка Стоянова Симеонова – Андреева са участвали по заповед № 

105/10.10.2016г. на председателя на съда в информационен семинар на МЗХГ, 

Велинград; съдиите Татяна Иванова Хинова, Добринка Стоянова Симеонова –

Андреева и Марио Димитров Маринов по Заповед № 105/10.10.2016 г. на 

председателя на съда са участвали в информационен семинар на МЗХГ, 

Велинград; съдиите Тодор Кирилов Петков и Красимир Ноев Кънчев  по 

Заповед № 103/10.10.2016 г. на председателя на съда са участвали в 

информационен семинар на МЗХГ, Велинград; Мариника Кунева Чернева – 

председател на ІV-то отделение –  със Заповед № 102/10.10.2016 г. на 

председателя на съда е участвала в информационен семинар на МЗХГ, 

Велинград;съдиите Галина Цветанова Матейска – Ботева, Кремена Минчева 

Хараланова и Бисерка Станчева Цанева по заповед № 102/10.10.2016 г. на 

председателя на съда - участие в информационен семинар на МЗХГ, 

Велинград; съдия Румяна Борисова Монова – заместник-председател на ВАС –  

със заповед № 97/05.10.2016 г. - участие в информационен семинар на МЗХГ, 

Велинград; съдиите Светослав Петров Славов и Красимир Ноев Кънчев по 

заповед № 91/13.07.2016 г. на председателя на съда са участвали в семинар на 

тема „Административния договор в административното правосъдие“, 

Силистра; съдия Светлана Цекова Борисова – със заповед № 90/12.07.2016 г. на 

председателя на съда - участие в семинар на тема „Административния договор 

в административното правосъдие“, Силистра; съдиите Диана Иванова 

Гърбатова, Татяна Иванова Хинова и Кремена Минчева Хараланова по заповед 

№ 89/12.07.2016 г. на председателя на съда са участвали в семинар на тема 
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„Административния договор в административното правосъдие“, Силистра; 

съдиите Татяна Иванова Хинова и Кремена Минчева Хараланова  по заповед 

№ 89/12.07.2016 г. на председателя на съда са участвали в семинар на тема 

„Административния договор в административното правосъдие“, Силистра. 

 

За  2017 г.: 

Съдия Диана Иванова Гърбатова – със заповед № 210/07.02.2017 г. на 

председателя на съда е участвала в учебно посещение до Съда на ЕС, 

Люксембург; съдия Таня Желязкова Куцарова-Христова – със заповед № 

213/07.02.2017 г. на председателя на съда - участие в учебно посещение до 

Съда на ЕС, Люксембург; съдия Емилия Николова Миткова - със заповед № 

214/07.02.2017 г. на председателя на съда - участие в учебно посещение до 

Съда на ЕС, Люксембург; съдия Албена Радославова Георгиева - със заповед 

№ 272/20.02.2017 г. на председателя на съда - семинар на тема: „Съдебният 

процес и европейското право за управление на водите“, Трир, Германия; съдия 

Добринка Стоянова Симеонова –Андреева –  със заповед № 275/20.02.2017 г. 

на председателя на съда - семинар на тема: „Правото на информация и правоно 

превод на документи на страните в процеса, и правото на достъп до документи 

на адвокатите в процеса “, Краков, Полша; съдия Мира Михайлова Райчева-

Шекерджиева - със заповед № 635/05.05.2017 г. на председателя на съда - 

участие в ежегодна конференция на Асоциацията на съдиите,  прилагащи 

конкурентното право на Европейската общност,  Виена, Австрия; съдия Таня 

Желязкова Куцарова-Христова - със заповед № 653/12.05.2017 г. на 

председателя на съда - участие в Генералната Асамблея на Асоциацията на 

Върховните административни юрисдикции на държавите членки на ЕС и 

семинар на тема „По-добра регулация“, Хага, Холандия; съдия Аглика 

Величкова Адамова – Петкова - със заповед № 1417/05.09.2017 г. на 

председателя на съда - участие в езиково обучение на френски език по 

конкурентно право, Виена, Австрия; съдия Таня Желязкова Куцарова-

Христова - със заповед № 1441/13.09.2017 г. на председателя на съда -  участие 

в кръгла маса на тема: „Изпълнението на групи решения на Европейския съд 

по правата на човека Йорданова и други срещу България, Великова  срещу 

България и С.З. срещу България“, Страсбург, Франция; съдия Аглика 

Величкова Адамова – Петкова - със заповед № 1727/03.10.2017 г. на 

председателя на съда - семинар на тема: „Европейското право относно 

убежището“, Стокхолм, Швеция; съдия Добринка Стоянова Симеонова – 

Андреева –  със заповед № 2038/08.11.2017 г. на председателя на съда - 

семинар на тема:“Актуална съдебна практика на Съда на ЕС“, Люксембург; 

съдия Мира Михайлова Райчева-Шекерджиева - със заповед № 2039/08.11.2017 

г. на председателя на съда - семинар на тема:“Актуална съдебна практика на 

Съда на ЕС“, Люксембург; съдия Аглика Величкова Адамова – Петкова - със 

заповед № 2060/13.11.2017 г. на председателя на съда - участие в Годишен 

семинар в областта на законодателството на ЕС за ДДС, Трир, Германия; съдия 
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Мира Михайлова Райчева-Шекерджиева - със заповед № 2071/15.11.2017 г. - 

участие в среща между Европейската комисия и националните съдии, 

прилагащи конкурентното право на Европейската общност, Брюксел, Белгия; 

съдиите Нина Методиева Докторова, Диана Иванова Гърбатова и Татяна 

Иванова Хинова по заповед № 133/12.12.2017 г. на председателя на съда са 

участвали в информационен семинар на МЗХГ, Бургас; съдиите Бисерка 

Станчева Цанева и Кремена Минчева Хараланова – по заповед № 

129/11.12.2017 г. на председателя на съда са участвали в информационен 

семинар на МЗХГ, Бургас; съдиите Тодор Кирилов Петков и Красимир Ноев 

Кънчев по заповед № 128/11.12.2017 г. на председателя на съда са участвали в 

информационен семинар на МЗХГ, Бургас; съдиите Марио Димитров Маринов 

и Светослав Петров Славов по заповед № 127/11.12.2017 г. на председателя на 

съда са участвали в информационен семинар на МЗХГ, Бургас; съдия 

Мариника Кунева Чернева – и.ф. председател на отделение – със заповед № 

126/11.12.2017 г. на председателя на съда - участие в информационен семинар 

на МЗХГ, Бургас; съдиите Галина Цветанова Матейска – Ботева, Аделина 

Въткова Ковачева и Добринка Стоянова Симеонова – Андреева по заповед № 

126/11.12.2017 г. на председателя на съда са участвали в информационен 

семинар на МЗХГ, Бургас; съдия Румяна Борисова Монова – заместник-

председател на ВАС – със заповед №124/29.11.2017 г. на председателя на съда 

- участие в семинар, Ямбол; съдия Румяна Борисова Монова – заместник-

председател на ВАС – със заповед №103/20.10.2017 г. на председателя на съда, 

участие в семинар на тема: „Правомощия на съда при нищожност или отмяна н 

административния акт“, Сливен; съдия Добринка Стоянова Симеонова –

Андреева –  със заповед № 86/03.07.2017 г. на председателя на съда - обучение 

на тема:“Икономически основи на конкурентното право“, к.к. „Боровец“; 

съдиите Нина Методиева Докторова, Аделина Въткова Ковачева и Кремена 

Минчева Хараланова по  заповед № 84/21.06.2017 г. на председателя на съда са 

участвали в семинар на тема: „Искове за вреди в националното право на 

нарушения на конкурентното  право на държави – членове и на ЕС“, Бургас; 

съдия Красимир Ноев Кънчев – със заповед № 83/21.06.2017 г. - участие в 

семинар на тема: „Искове за вреди в националното право на нарушения на 

конкурентното  право на държави – членове и на ЕС“, Бургас; съдия Аделина 

Въткова Ковачева – със заповед № 79/15.06.2017 г. на председателя на съда - 

участие в семинар на тема: „Новите моменти в производството по обжалване 

на решенията и определенията на КЗК пред ВАС“, Велинград; съдия Добринка 

Стоянова Симеонова – Андреева – със заповед № 77/15.06.2017 г. на 

председателя на съда - участие в семинар на тема: „Новите моменти в 

производството по обжалване на решенията и определенията на КЗК пред 

ВАС“, Велинград; съдиите Кремена Минчева Хараланова, Татяна Иванова 

Хинова и Диана Иванова Гърбатова със заповед № 75/15.06.2017 г. на 

председателя на съда са участвали в семинар на тема: „Новите моменти в 

производството по обжалване на решенията и определенията на КЗК пред 



 
 

26 

ВАС“, Велинград; съдия Светослав Петров Славов  – със заповед № 

74/15.06.2017 г. на председателя на съда - участие в семинар на тема: „Новите 

моменти в производството по обжалване на решенията и определенията на 

КЗК пред ВАС“, Велинград; съдия Тодор Кирилов Петков – със заповед № 

73/15.06.2017 г. на председателя на съда - участие в семинар на тема: „Новите 

моменти в производството по обжалване на решенията и определенията на 

КЗК пред ВАС“, Велинград; съдия Марио Димитров Маринов – със заповед № 

72/15.06.2017 г. на председателя на съда - участие в семинар на тема: „Новите 

моменти в производството по обжалване на решенията и определенията на 

КЗК пред ВАС“, Велинград; съдиите Галина Цветанова Матейска – Ботева, 

Нина Методиева Докторова и  Красимир Ноев Кънчев съдия по заповед № 

71/15.06.2017 г. на председателя на съда - участие в семинар на тема: „Новите 

моменти в производството по обжалване на решенията и определенията на 

КЗК пред ВАС“, Велинград; съдия Мариника Кунева Чернева – председател на 

отделение – със заповед № 70/15.06.2017 г. на председателя на съда - участие в 

семинар на тема: „Новите моменти в производството по обжалване на 

решенията и определенията на КЗК пред ВАС“, Велинград; съдия Румяна 

Борисова Монова – заместник-председател на ВАС – със заповед № 

68/15.06.2017 г. на председателя на съда - участие в семинар на тема: „Новите 

моменти в производството по обжалване на решенията и определенията на 

КЗК пред ВАС“, Велинград; съдия Румяна Борисова Монова – заместник-

председател на ВАС и Мариника Кунева Чернева – председател на отделение 

по заповед № 61/11.05.2017 г. на председателя на съда са участвали в 

регионално обучение на тема: „Обща селскостопанска политика на ЕС. 

Процедури пред Разплащателната агенция. Съдебна практика. Ново 

европейско законодателство за периода 2014-2020 г. Регламенти. Делегирани 

регламенти“, с. Минерални бани, обл. Хасково. 

 

Повишаване на квалификацията  на съдебни служители и съдебни 

помощници във Върховния административен съд, Първа колегия, ІІІ-то 

отделение и ІV-то отделение през 2016г. и 2017г. 

За 2016 г.: 

Със заповед № 92/25.01.2016 г. на председателя на съда, в семинар на тема 

„Опреснителна граматика за съдебни служители“, организиран от НИП,  са 

участвали следните служители: С. В.  – съдебен секретар; Т. Щ. – съдебен 

секретар; М. Ц. – съдебен секретар; С. М. – съдебен секретар; със заповед № 

208/15.02.2016 г. на председателя на съда, в семинар на тема „Съдебно-

административно обслужване на граждани“, организиран от НИП,  са 

участвали следните служители: И. А. – съдебен секретар; З. П. – съдебен 

деловодител; Д. Е. – съдебен деловодител; М. И. – съдебен деловодител; 

съдебните помощници Р. Й. Л., Р. И. Р и Е. А. Е. – по Заповед № 115/03.11.2016 

г. на председателя на съда са участвали в семинар за обсъждане на практиката 

по прилагане на ЗУСЕСИФ, Кюстендил; А. Е. М. – съдебен помощник – със 
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Заповед № 113/03.11.2016 г. на председателя на съда - участие в семинар за 

обсъждане на практиката по прилагане на ЗУСЕСИФ, Кюстендил; съдебните 

помощници Р. Й. Л. и М. Б. С. – по Заповед № 109/11.10.2016 г. на 

председателя на съда са участвали в информационен семинар на МЗХГ, 

Велинград; съдебните помощници А. Е. М., Р. И. Р. и Г. И. И. – по Заповед № 

104/10.10.2016 г. на председателя на съда са участвали в информационен 

семинар на МЗХГ, Велинград; А. Е. М. – съдебен помощник – със Заповед № 

100/05.10.2016 г. на председателя на съда, участие в семинар на тема: „Закон за 

обществените поръчки“, с. Лозенец; А. Е. М. – съдебен помощник – със 

Заповед № 80/14.05.2016 г. на председателя на съда, участие в семинар на тема: 

„Работа в екип“, к.к. „Цигов чарк“; Д. П. Е. – съдебен деловодител – със 

Заповед № 83/14.05.2016 г. на председателя на съда, участие в семинар на тема: 

„Работа в екип“, к.к. „Цигов чарк“.  

 

За  2017 г.: 

Съдебните помощници Е. А. Е.,  Р. Й. Л., М. И. К., Р. И. Р. и М. Б. С. – по 

Заповед № 132/11.12.2017 г. на председателя на съда са участвали в 

информационен семинар на МЗХГ, Бургас; А. Е. М. – съдебен помощник – със 

Заповед № 130/11.12.2017 г. на председателя на съда - участие в 

информационен семинар на МЗХГ, Бургас; Р. И. Р. – съдебен помощник – със 

Заповед № 79/15.06.2017 г. - участие в семинар на тема: „Новите моменти в 

производството по обжалване на решенията и определенията на КЗК пред 

ВАС“, Велинград; М. И. К. – съдебен помощник – със Заповед № 78/15.06.2017 

г. на председателя на съда - участие в семинар на тема: „Новите моменти в 

производството по обжалване на решенията и определенията на КЗК пред 

ВАС“, Велинград; А. Е. М. – съдебен помощник – със Заповед № 77/15.06.2017 

г. на председателя на съда - участие в семинар на тема: „Новите моменти в 

производството по обжалване на решенията и определенията на КЗК пред 

ВАС“, Велинград; Р. Й. Л. – съдебен помощник – със Заповед № 76/15.06.2017 

г. на председателя на съда, участие в семинар на тема: „Новите моменти в 

производството по обжалване на решенията и определенията на КЗК пред 

ВАС“, Велинград. 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

Организация на работата в деловодството и другите служби на ВАС, 

които обслужват работата на съдиите от ІІІ-то и ІV-то отделение на Първа 

колегия е уредена във Вътрешните правила за документооборота по съдебни 

дела. 

Служба Съдебно деловодство на Върховен административен съд се състои 

от съдебните деловодители от деловодствата на отделенията и колегиите на 

ВАС. През проверявания период в ІІІ-то отделение на ВАС, Първа колегия са 

работили 4 съдебни секретари и 4 съдебни деловодители, а в ІV-то отделение 
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на ВАС, Първа колегия са работили 4 съдебни секретари и 5 съдебни 

деловодители.   

Според Вътрешните правила за документооборота по съдебни дела, 

деловодната дейност по документооборота се осъществява от следните 

административни звена на администрацията на ВАС: служба 

„Административно обслужване"; Регистратура за класифицирана информация; 

служба „Съдебно деловодство"; служба „Съдебни секретари"; служба 

„Призовки и съдебни книжа". Входящата и изходящата кореспонденция по 

делата, която не съдържа класифицирана информация, се приема и обработва 

от съдебните деловодители - регистратори от служба „Административно 

обслужване". Всички постъпили документи и книжа се регистрират по реда на 

постъпването им в ЕДИС, като системата автоматично генерира входящ номер. 

Не подлежат на регистрация документи и книжа, постъпили във връзка с вече 

образувани дела или с вече заведени преписки. На края на всеки работен ден се 

разпечатва информация за регистрираните за деня документи, която се класира 

и съхранява от съдебните деловодители - регистратори. 

В правилата е предвиден и редът, по който деловодителят  подрежда 

книжата по първоинстанционните дела - съпроводително писмо; банково 

бордеро за внесена държавна такса, ако се дължи такава;  жалба или протест;  

пощенски плик, ако жалбата или протестът са подадени по пощата; оспорен 

административен акт и останалите документи от административната преписка 

съобразно поредността или по описа в съпроводителното писмо, ако има такъв; 

пълномощно, когато жалбата е подадена от пълномощник. Новопостъпилите 

книжа по първоинстанционното дело се прикрепват последователно в папката. 

Всички книжа в папката се номерират в момента на прикрепянето им към 

делото, като номерът се поставя в горния десен ъгъл на всеки лист. 

Регламентиран е и редът на подреждане на книжата по касационни жалби, 

касационни протести, частни жалби, частни протести и искания за отмяна, 

подадени срещу съдебни актове на тричленен състав на съда - съпроводително 

писмо; квитанция за платена държавна такса; касационна жалба, касационен 

протест, частна жалба, частен протест или искане за отмяна; пощенски плик, 

ако касационната жалба, касационният протест, частната жалба, частният 

протест или молбата за отмяна са подадени по пощата; пълномощно, ако има 

такова; съобщение за уведомяването на другата страна и изпращането на 

препис от касационната жалба, касационния протест, частната жалба, частния 

протест или молбата за отмяна; представени доказателства, отговори и 

възражения. Задълженията на съдебните деловодители от служба Съдебно 

деловодство са регламентирани продробно с чл. 52 от Правилника за 

администрацията на ВАС /ПАВАС/.  

По отношение организация на работата на съдебните секретари, на 

проверяващите бяха предоставени две разпореждания на главния секретар на 

ВАС: с Разпореждане № 4 от 03.02.2016г. на главния секретар на ВАС са 

посочени задълженията на съдебния секретар по чл. 48, ал. 1, т. 3 от 
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Правилника за администрацията на ВАС; с Разпореждане № 7 от 11.02.2016г. 

на главния секретар на ВАС е разпореден определен ред за предоставянето на 

справки по телефон.  

Проверката удстанови, че предвидената и описана във вътрешните 

правила последователност за подреждане на книжата по делата се спазва. 

 

Получаването, съхраняването, предаването и унищожаването на 

веществените доказателства е уредено в раздел VII „Веществени 

доказателства” от Вътрешните правила за документооборота по съдебни дела, 

утвърдени и актуализирани със заповед на председателя на ВАС. 

Във ВАС се водят следните деловодни книги:  азбучен указател /на 

електронен носител/; описно-срочна книга /на електронен и хартиен носител/;  

докладна книга/на електронен и хартиен носител/; регистър на съдебните 

решения /на електронен и хартиен носител/; описна книга за 

административнонаказателните преписки /на електронен и хартиен носител/;  

описна книга на делата, образувани по искания за определяне на срок при 

бавност /на електронен и хартиен носител/; описно-срочна книга на делата, 

образувани пред смесени състави /на електронен и хартиен носител/; описно-

срочна книга на тълкувателните дела на ВАС и описно-срочна книга на 

тълкувателните дела на ВКС и ВАС /на електронен и хартиен носител/; книга 

за веществените доказателства /на хартиен носител/. 

Всяко от деловодствата на петчленните състави на двете колегии и 

деловодствата на отделенията води отделни книги  - азбучен указател; описно-

срочна книга;  докладна книга.  Съдебните деловодители – информатори водят 

регистър на съдебните решения /чл. 37, т.5, чл. 54, ал.4 от ПАВАС/. 

Секретарите на колегии водят обща описно-срочна книга на делата, образувани 

пред смесени състави, а описно - срочната книга на тълкувателните дела са 

води от административния секретар. За всяка календарна година се водят 

отделни деловодни книги. 

В хода на проверката бяха проверени следните книги на ІІІ-то и ІV-то 

отгделение на ВАС, Първа колегия: 

Описни книги за 2016г. и 2017г. на ІІІ-то отделение – констатирано бе, че 

описната книга на 3- членните състави за 2016г. е номерирана, прошнурована, 

подпечатана и подписана. Води се в две части - първата част е проверена от 

съдебен секретар на 15.07.2016г., а втората част е проверена (с вписана дата 

04.01.2016г.). Описната книга на 3 - членните състави за 2017г. се води в три 

части. Номерирана е прошнурована и подпечатана. Първата част е проверена 

на 03.01.2017г. от административния секретар, за което е положен подпис, а 

останалите части  - съответно на 05.06.2017г. и на 07.11.2017г. също от 

съдебния секретар. Описните книги съдържат информация за номера на 

делото, датата на образуване, номера на първоинстанционното дело и от кой 

съд постъпва, предмет на делото, имената на страните, датата на обявяване за 

решаване и дата на постановяване на съдебния акт, резултат, инициали или 
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имената на докладчика, продължителност за разглеждане, дата на връщате на 

делото и подпис на деловодителя. Номерата на частните производства са 

нанесени в червен цвят. За някои от тях липсва дата на образуване, а често не 

вървят в хронологическа последователност, като са правени записи на дела, 

които хронологично трябва да са описани по-рано, предвид датата им на 

образуване. Например, частни производства, образувани между 20.10.2016 г. и 

25.10.2016 г. са описани наведнъж след административни производства, 

образувани на 25.10.2016 г. Вероятно са описвани пакетно, тоест постъпили 

частни производства между 20.10.2016г.  и  25.10.2016 г. са описани на 

25.10.2016 г., или частни дела от 05.12.2016 г. са описани в книгата след 

административните дела от 06.12.2016 г. По същия начин са водени книгите и 

през 2017 г., като частни производства, образувани на 06.01.2017 г. и 

10.01.2017 г., са описани след административни дела, образувани на 11.01.2017 

г. В тази връзка, може да се направи извод, че частните производства, 

постъпили и образувани между определени дати, не са вписвани ежедневно, а 

са описвани на датата, на която е постъпило последното от групата дела, като 

датата му съвпада с датата на последното административно дело, постъпило на 

същата дата. 

Срочни книги за открити съдебни заседания 2016г. и 2017г. на ІІІ-то 

отделение – констатирано бе, че срочната книга на 3 - членните състави за 

2016г. /води се в четири части/, е номерирана, подпечаната и прошнурована. 

Първата част на книгата е проверена на 17.12.2015г., а останалите на 

15.03.2016г., 10.06.2016г. и на 22.11.2016г. от административния секретар. 

Срочната книга на 3-членните състави на ІІІ-то отделение за 2017г. /води се в 

четири части/ е прошнурована, подпечатана и номерирана. Втората част на 

книгата - на места вписаната информация  не е четлива. Първата и втората част 

на книгата са проверени от административния секретар на 03.04.2017г., а 

тритата и четвъртата част на 15.06.2017г. и на 13.11.2017г., за което е положен 

подпис.  Първият заседателен ден за 2016 г. е проведен на 18.01.2016 г., а 

последният – на 14.12.2016 г. Последното заседание преди съдебната ваканция 

е проведено на 11.07.2016 г., а първото след този период – на 19.09.2016 г. В 

случаите, когато целият месец е уплътняван със заседания, съдебните състави 

от отделението са имали приблизително по 8 заседателни дни. Първият 

заседателен ден за 2017 г. е проведен на 16.01.2017 г., а последният – на 

13.12.2017 г. Последният заседателен ден преди съдебната ваканция е насрочен 

за 26.07.2017 г., а първият след съдебната ваканция – за 18.09.2017 г. В 

последната част на книгата от 2016 г. се съдържат непълни данни по делата, 

разгледани в първия заседателен ден на 2017 г. /16.01.2017 г./. Същата 

информация, отново непълна, е пренесена и в първата част на книгата за 

открити съдебни заседания за 2017 г. Като последица от това, за някои от 

делата не е отразен резултатът както в книгата от 2016 г., така и в книгата за 

2017 г., например: адм. д. № 6074/2016 г., адм. д. № 9755/2014 г., адм. д. № 

262/2016 г., адм. д. № 12536/2016 г., адм. д. № 2543/2016 г., адм. д. № 
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4211/2016 г., адм. д. № 10535/2014 г., адм. д. № 147/2016 г.  Срочните книги 

отразяват данни за номерата на делата, датата на образуване, имената на 

членовете на съдебния състав, докладчикът, участващият прокурор, секретар и 

имената на страните. Книгите съдържат още колони, в които се попълва 

информация за номер и дата на съдебния акт, неговото съдържание, датата за 

която делото е отложено и причините, дата на предаване на делото с 

изготвения акт и подпис на деловодителя. При постановено съдебно решение е 

попълван номерът и датата на решението, кратко ръкописно описание на 

диспозитива и датата на предаване на съдебния акт в деловодството, 

удостоверено с подписа на деловодителя. В случаите, в които датата на 

постановяване на съдебния акт не съответства на датата на връщане на делото 

в деловодството, в последната колона са отразявани и двете дати – посочената 

в решението дата и тази на връщане на делото с изготвеното решение. Не във 

всички случаи е отразявана датата на връщане на делото, съответно липсва и 

подпис на деловодител, например: адм. д. № 2104/2015 г., обявено за решаване 

на 03.02.2016 г., адм. д. № 2791/2015 г. от 08.02.2016 г., адм. д. 8174/2015 г. от 

10.02.2016 г. и др. По адм. д. № 14574/2015 г., обявено за решаване на 

07.03.2016 г., липсва отразен резултат. Не е отразен резултатът и по други дела 

от съответните открити съдебни заседания - адм. д. № 4694/2015 г. от 

заседание от 14.03.2016 г., адм. д. № 5392/2015 г. от заседание от 18.05.2016 г., 

адм. д. № 6074/2016 г. от заседание от 16.01.2017 г., адм. д. № 2373/2016 г. от 

заседание от 22.05.2017 г., адм. д. № адм. д. № 4054/2017 г. от заседание от 

23.10.2017 г., адм. д. № 1271/2017 г. от заседание от 06.12.2017 г. и др. 

Проверката констатира, че често в книгите са извършвани поправки и е 

използван коректор за заличаване на предишни записвания. 

Срочни книги за закрити заседания 2016г. и 2017г. на ІІІ-то отделение – 

констатирано бе, че срочната книга за з.з. на 3 - членните състави за 2016г. 

/води се в две части/ е номерирана, прошнурована, подпечатана и подписана. 

Двете части на книгата са проверени съответно на 22.03.2016г. и на 

09.08.2016г. от административния секретар, за което е положен подпис. 

Последното дело в първия том за 2016 г. е записано под № 505. Вторият том е 

започнал с № 506 и е приключил с № 549.  Срочната книга за закрити 

заседания на 3-членните състави за 2017г. /води се в две части/ е номерирана, 

прошнурована, подпечатана и подписана. На места вписаната информация не е 

четлива. Двете части на книгата са проверени от съдебния секретар съответно 

на 05.01.2017г. и на 27.05.2017г. Последното дело в първата част на книгата е 

записан под № 555. Втората част е започнала с дело под пореден № 556 и е 

приключила с дело, записано под № 819. В различните колони се съдържа 

информация за номера и датата на образуване на делото, инициали на съдебния 

състав, ръкописно вписване на постановения диспозитив, дата на обявяване на 

съдебния акт, дата на изпращане на делото на друга съдебна инстанция и 

подпис и дата на предаване на делото в архив с подпис на деловодителя. 
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Информацията, засягаща срочността на постановяване на съдебните 

актове, до 1 месец, до 3 месеца и над 3 месеца, не винаги е отразявана 

коректно. Правени са поправки и заличавания, не по всички дела е отразяван 

резултатът от съдебното заседание в срочните книги и в описните книги на ІІІ-

то отделение, съответно липсва дата и подпис на съдебен секретар, съдебен 

деловодител. 

Описни книги за 2016г. и 2017г. на ІV-то отделение – констатирано бе, че 

описната книга на 3 - членните състави за 2016г. е номерирана, прошнурована, 

не е подпечатана и подписана. Информацията се вписва четливо от  

деловодител. Няма данни книгата да е проверявана от административен 

секретар. Описната книга на 3 - членните състави за 2017г. /І и ІІ част/ е 

номерирана, не е прошнурована, подписана и подпечатана. Информацията е 

вписана четливо от съдебен секретар и от деловодител. Няма данни книгата да 

е проверявана от административен секретар.  

Срочни книги за открити съдебни заседания 2016г. и 2017г. на ІV-то 

отделение – констатирано бе, че срочната книга на 3 - членните състави за 

2016г. /води се І, ІІ и ІІІ част/, е номерирана, подпечаната и прошнурована. 

Липсва подпис, няма данни книгата да е проверявана от административен 

секретар. Информацията се вписва четливо от съдебен секретар и деловодител. 

Срочната книга на 3 - членните състави за 2017г. - води се І, ІІ, ІІІ и  VІ част, 

като І част е прошнурована, подпечатана и номерирана, без подпис. 

Информацията се вписва четливо от съдебен секретар и деловодител. Втората 

част на книгата е номерирана, но не е прошнурована, подписана и подпечатана. 

Не се съхранява добре,  част от страница е отрязана. Съдебният секретар (към 

онзи  момент ) И. К. не е вписала 6 дела от съдебното заседание на 

19.04.2017г., за когато са били насрочени 11 дела. Няма данни книгата да е 

проверявана от административен секретар или друго упълномощено лице. 

Трета и четвърта част са номерирани, прошнуровани и подпечатани, без 

подпис. Нама данни да са проверявани от административен секретар или друго 

упълномощено лице. По препоръка на проверяващите деловодител С. К. 

отстрани пропуските, допуснати от И. К. в книгата и нанесе информацията за 

шестте дела, разгледани в това съдебно заседание.   

Срочни книги за закрити заседания 2016г. и 2017г. на ІV-то отделение – 

констатирано бе, че срочната книга за з.з. на 3- членните състави за 2016г. 

/води се в две части/ е номерирана, прошнурована, подпечатана, без подпис. 

Информацията в нея се вписва четливо от деловодител и съдебен секретар. 

Няма данни книгата да е проверявана от административен секретар или друго 

упълномощено лице. Срочната книга за з.з. на 3 - членните състави за 2017г. 

/води се в две части/ е номерирана, прошнурована, подпечатана, без подпис. 

Информацията в нея се вписва четливо от деловодител и съдебен секретар. 

Няма данни да е проверявана от съдебен секретар или друго упълномощено 

лице.  
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Описни книги на 5 -членни състави на ВАС – констатирано бе, че 

описната книга за 2016г. не е номерирана, прошнурована и подпечатана. 

Информацията се вписва четливо от деловодител. На първа страница е 

отбелязано, че книгата е проверена от административния секретар на 

11.01.2016г., за което е положен подпис. Описната книга за 2017г. е 

номерирана, прошнурована, но не е подпечатана. Информацията се вписва 

точно и четливо от деловодител. На първа страница има отбелязване за 

извършена проверка от административния секретар на 06.01.2017г., за което е 

положен подпис.  

Описна книга на 7- членни състави на ВАС – констатирано бе, че книгата 

за  2016г. е номерирана, прошнурована, подпечатана и информацията е 

вписана четливо и точно от деловодител. На първа страница е отбелязано, че е 

извършена проверка от административния секретар на 11.01.2016г., за което е 

положен подпис. Описната книга за 2017г. е номерирана, но не е 

прошнурована и подпечатана. Информацията се вписва четливо и точно от 

деловодител. На първа страница е отбелязано, че книгата е проверена от 

административния секретар на 06.01.2017г., за което е положен подпис. 

Описните книги съдържат информация за номера на делото, датата на 

образуване, номера на първоинстанционното производство, предмета на 

делото, вида на делото /по касационна жалба или частно производство/, 

страните, датата на обявяване за решаване и дата на постановяване на 

съдебния акт /решение/определение/, резултат, имената на докладчика, 

продължителност за разглеждане, дата на връщате на делото и подпис на 

деловодителя. По частните производства за дата на обявяване за решаване е 

посочена датата на образуване на делото.  

Срочни книги за открити съдебни заседания на 5-членните състави на 

ВАС – констатирано бе, че книгата за  2016г. е номерирана, прошнурована, 

подпечатана и информацията се вписва четливо и точно от деловодител и 

секретар. На първа страница е отбелязано, че е извършена проверка от 

административния секретар на 11.01.2016г., за което е положен подпис. 

Срочната книга за 2017г. е номерирана, не е прошнурована и подпечатана. 

Информацията е вписана четливо и точно от деловодител. На първа страница е 

отбелязано, че е извършена проверка от административния секретар на 

06.01.2016г., за което е положен подпис. Първият заседателен ден за 2016 г. се 

е състоял на 21.01.2016 г., а последният – на 01.12.2016 г. Последното 

заседание преди съдебната ваканция е проведено на 09.06.2016 г., а първото 

след съдебната ваканция – на 15.09.2016 г. През 2016 г. съставите са заседавали 

веднъж месечно, на различни дати. Първият заседателен ден за 2017 г. е 

проведен на 19.01.2017 г., а последният – на 07.12.2017 г. Последният 

заседателен ден преди съдебната ваканция е насрочен за 15.06.2017 г., а 

първият след съдебната ваканция – за 14.09.2017 г. Срочните книги отразяват 

данни за номерата на делата, датата на образуване, имената на членовете на 

съдебния състав, докладчикът, участващия прокурор, секретар и имената на 
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страните. В останалите колони се попълва информация за номер и дата на 

съдебния акт, ръкописно е изписван диспозитивът, често подробно, датата, за 

която делото е отложено, и причините, поради които се отлага, дата на 

предаване на делото с изготвения акт и подпис на деловодителя. Посочените в 

съдебните актове дати, на които са постановявани, съответстват на датата, на 

която са връщани в деловодството. 

Срочни книги за открити съдебни заседания  на 7- членните състави на 

ВАС - констатирано бе, че книгата за  2016г. е номерирана, прошнурована, 

подпечатана и информацията в нея е вписана прецизно от деловодител и 

секретар. На първа страница е отбелязано, че е извършена проверка от 

административния секретар на 11.02.2016г., за което е положен подпис. 

Срочната книга за 2017г. е номерирана, не е прошнурована и подпечатана. 

Информацията в нея е вписана четливо от деловодител. На първа страница е 

отбелязано, че е извършена проверка от административния секретар на 

06.01.2017г., за което е положен подпис. През двете години седемчленните 

състави са имали по 6 заседателни дни. През 2016 г. първият заседателен ден е 

бил на 11.02.2016 г., а последният на 03.11.2016 г. През 2017 г. първият 

заседателен ден се е състоял на 19.01.2017 г., а последният – на 07.12.2017 г. 

Съдебните състави са влизали най-много с две дела в заседателен ден, 

обичайно с едно дело. В книгата за 2016 г. не е отразен резултатът от 

проведеното на 11.02.2016 г. открито съдебно заседание. От справка в 

страницата на съда се установява, че на тази дата съответното дело е обявено 

за решаване и с определение от 22.03.2016 г. е отменено протоколното 

определение за даване на ход по същество и искането е оставено без 

разглеждане.  

От начина, по който се отбелязват извършените проверки, може да се 

направи извод, че проверките се правят преди нанасянето на данни за делата. 

Срочни книги за закрити заседания на 5 - членните състави на ВАС – 

констатирано бе, че срочната книга за 2016г. е номерирана, прошнурована, 

подпечатана и информацията в нея се вписва четливо от деловодител. На първа 

страница е отбелязано, че книгата е проверена от административния секретар 

на 04.01.2016г., за което е положен подпис. Срочната книга за з.з. на 5-

членните състави за 2017г. е номерирана, прошнурована, подпечатана и 

информацията в нея се вписва четливо от деловодител. На първа страница е 

отбелязано, че книгата е проверена от административния секретар на 

03.01.2017г., за което е положен подпис.  

Срочни книги за закрити заседания на 7- членните състави за 2016г. – 

констатирано бе, че е номерирана, прошнурована, подпечатана и 

информацията в нея се вписва четливо. На първа страница е отбелязано, че е 

извършена проверка от административния секретар на 11.01.2016г., за което е 

положен подпис. Срочната книга за 2017г. е номерирана, прошнурована, 

подпечатана и информацията в нея се вписва четливо. На първа страница е 
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отбелязано, че е извършена проверка от административния секретар на 

18.01.2017г., за което е положен подпис. 

През 2016 г. последното записано дело в книгата на 5-членните състави е 

под № 340, а през 2017 г. - № 388. В книгата на седемчленните състави през 

2016 г. последното записано дело е под № 36, а през 2017 г. - № 26. В 

различните колони на книгите за з.з. на 5-членните и 7-членните състави се 

съдържа информация за номера и датата на образуване на делото, имената на 

членовете на съдебния състав, ръкописно изписване на постановения 

диспозитив, дата на обявяване на съдебния акт, дата на изпращане на делото на 

друга съдебна инстанция, дата и подпис на деловодителя. Книгите на 5-

членните и 7-членните състави са оформени по един и същ начин. 

 
Проверени бяха на случаен принцип следните дела, постановени от съдии- 

докладчици от двете отделения на ВАС, с оглед вписване на информацията в 

срочните книги: 

- ІІІ-то отделение 

Адм.д. № 2595/2016г., приключило с определение от 14.12.2017г.; 

Адм.д. № 2316/2016г., приключило с решение от 23.06.2017г.; 

Адм.д. № 3209/2016г., приключило с решение от 02.05.2017г.; 

Адм.д. № 136/2016г., приключило с решение от 01.02.2017г. 

Адм.д. № 3783/2016г., приключило с определение от 19.09.2016г.;  

Адм.д. № 2419/2016г., приключило с решение от 12.04.2017г.; 

Адм.д. № 2214/2016г., приключило с решение от 01.07.2016г.; 

Адм.д. № 4629/2017г., приключило с определение от 01.08.2017г.; 

Адм.д. № 4853/2017г., приключило с решение от 03.11.2017г.; 

Адм.д. № 1107/2017г., приключило с определение от 19.09.2017г.;  

Адм.д. № 183/2017г., приключило с определение  от 25.09.2017г.; 

Адм.д. № 586/2017г., приключило с решение от 02.05.2017г.; 

Адм.д. № 3048/2017г., приключило с определение от 18.09.2017г.; 

Адм.д. № 2950/2016г., приключило с решение от 22.05.2017г..; 

Адм.д. № 2207/2016г., приключило с решение от 16.01.2017г.; 

 

- ІV-то  отделение 

Адм.д. № 14345/2016г., приключило с решение от 10.05.2017г.; 

Адм.д. № 14320/2016г., приключило с решение от 28.02.2017г.; 

Адм.д. № 13319/2017г., приключило с решение от 21.12.2017г. 

Адм.д. № 11495/2017г., приключило с определение от 12.12.2017г.;  

Адм.д. № 13092/2016г., приключило с решение от 19.12.2016г.; 

Адм.д. № 12413/2016г., приключило с решение от 21.12.2016г.; 

Адм.д. № 11837/2016г., приключило с решение от 12.12.2016г.; 

Адм.д. № 13320/2016г., приключило с решение от 13.03.2017г.; 

Адм.д. № 10102/2017г., приключило с определение от 30.11.2017г.;  

Адм.д. № 7069/2016г., приключило с решение от 12.12.2016г.; 
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Адм.д. № 6982/2017г., приключило с решение от 09.10.2017г.; 

Адм.д. № 3161/2017г., приключило с решение от 26.06.2017г.; 

Адм.д. № 5998/2016г., приключило с решение от 15.06.2016г.; 

Адм.д. № 9040/2016г., приключило с решение от 28.11.2016г.; 

Адм.д. № 7613/2016г., приключило с решение от 26.10.2016г.; 

Адм.д. № 9610/2017г., приключило с решение от 07.11.2017г. 

 

Проверката по цитираните по-горе дела констатира, че в срочните книги 

на ІІІ-то и ІV-то отделение, Първа колегия на ВАС се съдържа необходимата 

информация. Диспозитивите на съдебните актове са вписани точно и четливо, 

няма разминаване в посочените дати на обявяване на съдебните решения в 

срочните книги и датите на постановяване на съдебните решения, съдържащи 

се в кориците на делата - по всички проверени съдебни актове бе констатирана 

идентичност на датите на обявените актове. 

Проверката на адм.д. № 13316/2016г., приключило с решение от 

17.02.2017г. и на адм.д. № 14323/2016г., приключило с решение от 16.02.2017г. 

се установи, че датите на съдебните актове в делата и вписаните в книгата са 

идентични, но графа „предаване на делото и подпис“ не е попълнена – липсва 

вписана датата на връщане на делото в деловодството на съда.  

По адм.дело № 13754/2016г., приключило с решение от 08.02.2017г., не е 

вписан точно диспозитива, а е отбелязавно „печатен текст“. Адм. дело № 

14348/2016г., обявено за решаване в о.с.з. на 19.04.2017г. и приключило с 

решение от 15.05.2017г. не е вписано в срочната книга за о.с.з. за 2017г., 3- 

членни състави, както и част от делата от същото о.с.з., проведено на 

19.04.2017г. 

Пропуските, конститирани в хода на проверката на деловодните книги на 

3 – членни състави в ІV-то отделение и на 5 - членни състави на ВАС - 

срочните книги за о.с.з. 2016г. и 2017г., срочните книги за з.з. 2016г. и 2017г. и 

описни книги 2016г. и 2017г. бяха отстранени след констатациите и преди 

приключване на проверката. 

Регистър на съдебните решения не се води от съдебните деловодители – 

информатори, както е предвидено в чл. 37, т.5, чл. 54, ал.4 от ПАВАС. Според 

цинтирания правилник, регистърът следва да съдържа заверени копия от 

всички съдебни решения, подредени по номер и дата на постановяването им, 

като се разпечатва ежедневно от деловодната система.  

С оглед направените при проверката констатации за допуснати пропуски 

по воденето на деловодните книги, в хода на проверката и преди нейното 

приключване бяха уведомени съответните съдебните служители, които 

отстраниха съществена част от пропуските. Би следвало административният 

секретар или друго упълномощено от председателя на ВАС лице да извършва 

периодични проверки на деловодните книги на ІІІ-то и ІV-то отделение, Първа 

колегия на ВАС, както и на 5-членните и 7-членните състави, и на регистрите, 

което да се удостоверява с подпис и дата. 
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Във връзка с проверка на дела, разгледани от съдии в ІІІ-то и ІV-то 

отделение на ВАС, които са с влезли в сила съдебни актове, архивирани по 

реда на Вътрешните правила за документооборота и Правилника за 

администрацията на ВАС, проверяващият екип се запозна и с условията и 

подредбата на архива на ВАС. Отлично впечатление прави обстоятелството, че 

архивните дела, стелажите и папките върху тях са перфектно подредени, а 

съдебните служители /деловодител и архивар/ намират и предоставят исканите 

от проверяващия екип дела незабавно.    

 

Б.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОБРАЗУВАНЕ И 

ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 

 

Организацията на дейността по образуване и движение на 

административните дела в ІІІ-то отделение и ІV-то отделение е регламентирана 

с Вътрешните правила за документооборота по съдебни дела, утвърдени със 

Заповед № 655/12.05.2017г. на председателя на ВАС, действащи за двете 

колегии на съда. Постъпилите документи и книжа, въз основа на които се 

образувано дело или административнонаказателна преписка, се разпределят 

съобразно материята на съответното отделение (съгласно определеното от 

председателя на ВАС разпределение по материи между отделенията) или на 

съответната колегия за разглеждане от 5 - членен, 7 - членен или смесен състав. 

Разпределението се извършва от определен със заповед на председателя на 

ВАС съдебен помощник. Предвидено е документите и книжата да се предават 

в деня на постъпването им или най-късно в началото на следващия работен ден 

на заместник - председателя на ВАС, ръководещ съответната колегия или на 

председателя на съответното отделение за образуване на дело. Постъпилите 

документи и книжа по вече образувани дела или преписки следва да се 

предадат в деня на постъпването им или най-късно в началото на следващия 

работен ден в съответното административно звено на администрацията на 

ВАС, в което се намира делото/преписката. Съобразно вида на документа, 

съответният служител е длъжен при първа възможност да приложи документа 

към делото или ако документът изисква произнасяне от страна на съдията 

докладчик - да го докладва. Ако документът касае дело, насрочено за същия 

или за следващия работен ден на неговото постъпване, той се предава 

незабавно на съдебния секретар. 

 Председателят на съда, заместниците на председателя, ръководещи 

колегиите, или председателите на отделения образуват дело в тридневен срок, 

ако са налице процесуалните предпоставки за това, като образуването на 

делата се извършва, като се постави върху съпроводителното писмо печат за 

ход в открито или закрито заседание. Печатът за ход в открито заседание 

съдържа следните данни: номер на делото, съдия докладчик, дата на съдебното 

заседание, дата на образуване на делото и подпис на лицето, образувало 
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делото. Печатът за ход в закрито заседание съдържа следните данни: номер на 

делото, съдия докладчик, дата на образуване на делото и подпис на лицето 

образувало делото. 

Тълкувателните дела се образуват и разглеждат по ред, определен с 

Правила за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на 

съдиите от първа и втора колегия на ВАС и от Общото събрание на съдиите от 

колегиите на ВАС, приети от Пленума на ВАС и Правила за приемане на 

тълкувателни постановления от колегиите на съдиите от ВКС и ВАС, приети 

от Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС. 

Съдебните деловодители от деловодството (на ІІІ-то и ІV-то отделение) 

поставят делата в папки по образци, утвърдени със заповед на председателя, 

като вписват номер на образуваното дело, който се генерира автоматично от 

ЕДИС. 

В правилата е предвидено, че председателят на съда, заместник – 

председателят на съда, ръководещ колегията или председателят на отделение: 

- определят на принципа на случайния избор съдията докладчик по 

административните дела, делата образувани пред смесени състави на ВАС и 

ВКС и делата, съдържащи класифицирана информация, посредством системата 

за случайно разпределение на делата, като вписват инициалите на определения 

докладчик на корицата на делото; 

- насрочват първото по делото заседание, ако то подлежи на разглеждане в 

открито съдебно заседание, като вписват датата, часа и залата на корицата на 

делото; 

- попълват реквизитите на печатите за ход в открито заседание или за ход 

в закрито заседание; 

- проверяват за съответствие административно-правната материя, 

определена при постъпването на преписката и я вписват на корицата на делото. 

Съдебните деловодители от деловодството (на ІІІ-то и ІV-то отделение) в 

тридневен срок от постъпване на делото от председателя на съда, заместник-

председателя, ръководещ колегията или от председателя на отделение 

въвеждат в ЕДИС информацията за насрочване на делото, определеният 

докладчик, коригират административноправната материя ако това се налага и 

сканират съответните документи съгласно ПАВАС, оформят папката на делото 

и подреждат книжата в нея. 

Образуваните първоинстанционни дела (на ІІІ-то и ІV-то отделение) 

следва да се докладват на съдиите докладчици от двете отделения незабавно за 

преценка на редовността и допустимостта на жалбите, произнасяне по 

доказателствени и други искания и конституиране на страни. Делата, 

насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание се предават на 

съдебния секретар на състава от двете отделения, който в тридневен срок 

изготвя списък на лицата за призоваване. 

 

Случайно разпределение 
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Определянето на докладчици по делата във Върховния административен 

съд, включително и делата, разглеждани в ІІІ-то и ІV-то отделение се 

извършва на принципа на случайния подбор, регламентиран законово в чл.9 

от ЗСВ и чл. 157, ал.2 АПК чрез електронно разпределение на делата, 

съобразно поредността на постъпването им. Във вътрешните правила е 

предвидено новопостъпилите книжа да се предават за разпределение в деня 

на постъпването им или на следващия работен ден съобразно поредността на 

завеждането им и разпределението да се извършва в рамките на колегиите, 

отделенията или измежду всички съдии във ВАС. 

Използваният програмен продукт за случайно разпределение на 

делата във ВАС е "Системата за случайно разпределение на делата", 

разработена, оперирана, поддържана и разположена във Висшия съдебен 

съвет. Лицата, извършващи електронното разпределение на делата 

в ІІІ-то и ІV-то отдселение, Първа колегия на Върховния административен 

съд са: председателят на ВАС, заместник – председателите на ВАС и 

председателите на отделения. В правилата е предидено и изключение, при 

което председателят на ВАС може да възложи на съдебен служител 

извършването на техническата дейност по определяне на съдията-докладчик. 

При отсъствие на оправомощеното лице, председателят на ВАС издава 

заповед за неговото заместване. 

Електронното разпределение се извършва в рамките на 

ІІІ-то или ІV-то отделение, на всяко едно от останалите отделения, колегиите 

или между всички съдии, чрез "Системата за случайно разпределение на 

делата". За всяко дело лицето, оправомощено да разпределя делата, изготвя и 

отпечатва протокол, с отрасена датата и часа на извършване на 

разпределението, номера и годината на делото, вида на делото, номера на 

жалбата („входящ номер"), по който е образувано делото, групата, в която е 

извършено разпределянето, име на докладчика („разпределен 

съдия"), начинът, по който е извършен избора на докладчик (автоматичен, 

ръчен), списък на възможните съдии, участващи в разпределението, 

тяхната натовареност и брой разпределени дела, евентуална замяна на 

първоначално определения докладчик и причините за това. Протоколът се 

подписва от извършващия разпределението и се прилага към 

образуваното и разпределено на случаен принцип дело. 

Предвидено е председателят на ВАС да извършва проверки относно 

спазването принципа на случайното разпределение на делата на всеки шест 

месеца, като за целта се издава конкретна заповед. 

 

Отсрочени цели съдебни заседания 

В проверяваните две отделения на Първа ктолегия /ІІІ-то отделение  и ІV-

то отделение/ няма данни за периода на проверката да са отсрочвани цели 

съдебни заседания, с изключение на тези от тях, пренасрочени във връзка с 

предстоящото всъпване на 22.11.2017 г. на съдия Георги Чолаков като 



 
 

40 

председател на ВАС. По тази причина със Заповед № 1998/31.10.2017 г. на 

председателя на ВАС, са пренасрочени за 30.11.2017 г. общо 99 дела, както на 

Трето отделение са 11 дела, а на Четвърто отделение - 12 дела. Номерата на 

пренасрочените дела се предоставени като справка - извлечение от 

електронната деловодна система на ВАС и приложени към акта. 

Тълкувателни дела на Общо събрание на Първа и Втора колегии на ВАС 

– 3 дела: 

Тълкувателно дело № 2/16 г. на ОССК на ВАС е насрочено за 

23.11.2017г. 

Тълкувателно дело № 3/16 г. на ОССК на ВАС е насрочено за 

23.11.2017г. 

Тълкувателно дело № 10/16 г. е насрочено за 23.11.2017 г. 

 

На 11 май 2017 г., поради сигнал за бомба в сградата на Върховния 

административен съд, частично са отсрочени делата, насрочени за 

разглеждане от 9.00 и от 10.30 ч. както следва: 

5 - членен и 7  - членен състав на ВАС, Първа колегия - общо 9 дела 

Адм.д. № 3211/17 г. - насрочено за 29.05.17 г.; 

Адм.д. № 4597/17 г. - насрочено за 15.06.17 г.; 

Адм.д. № 4014/17 г. - насрочено за 15.06.17 г.; 

Адм.д. № 3459/17 г. - насрочено за 15.06.17 г.; 

Адм.д. № 3207/17 г. - насрочено за 15.06.17 г.; 

Адм.д. № 4715/17 г. - насрочено за 15.06.17 г.; 

Адм.д. № 3733/17 г. - насрочено за 15.06.17 г.; 

Адм.д. № 3604/2017 г. - насрочено за 15.06.17 г.; 

Адм.д. № 3161/17 г. - насрочено за 15.06.17 г. 

 

Констатирано бе, че през проверявания период съдиите от ІІІ-то отделение 

и ІV-то отделение са спазвали графика на съдебните заседания и няма 

безпричинно отлагане на дела. При необходимост, председателят на съда е 

издавал своевременно цитираните по-горе заповеди, а председателят на 

отделението е издавал разпореждания за заместване на съответните съдии.  

 

В. ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА, РАЗГЛЕЖДАНИ 

ОТ ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ПЪРВА КОЛЕГИЯ, 

ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ И ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Общи данни за Върховен административен съд, Първа колегия, Трето 

отделение и  Четвърто отделение: 

 

Трето отделение разглежда административни дела, свързани с държавната 

собственост, общинската собственост, местното самоуправление и местната 

администрация, бежанците, реституцията по Закона за обезщетяване на 
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собственици на одържавени имоти, производства по заповеди на областни 

управители, актове за установяване на публични държавни вземания и др.  

Основни нормативни актове:  

Закон за държавната собственост, Закон за общинската собственост, Закон 

за местното самоуправление и местната администрация, Закон за обезщетяване 

на собственици на одържавени имоти, Закон за убежището и бежанците, Закон 

за българското гражданство, Закон за нотариусите и нотариалната дейност, 

Закон за частните съдебни изпълнители, включително конкурсите по този 

закон, Закон за административнотериториалното устройство на Република 

България, Закон за достъп и разкриване на документи и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия, Закон за мерките 

срещу изпирането на пари, Закон за политическата и гражданска реабилитация 

на репресираните лица, Закон за вероизповеданията, Закон за биологичното 

разнообразие, искови производства, актове за установяване на публични 

държавни вземания, Закон за възстановяване собствеността върху горите и 

земите от горския фонд, Закон за възстановяване собствеността върху някои 

отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС, Закон за общинската 

собственост – производства по чл. 31, Закон за собствеността и ползването на 

земеделски земи  
В III-то отделение, Първа колегия на ВАС за 2016 год. са разпределени 

общо 1734 бр. дела, висящи дела към 31.12.2016г. – 1166 бр. дела или общо 
дела за разглеждане 2900 бр. дела. 

В III-то отделение, Първа колегия на ВАС за 2017 год. са разпределени 
общо 2254 бр. дела, висящи дела към 31.12.2016г. – 1281 бр. дела или общо 
дела за разглеждане 3535 бр. дела. 

През проверявания период постоянно работещите съдии в ІІІ-то отделение 

са участвали в разглеждането на следния брой дела (първоинстанционни, 

касационни, разгледани от петчленни и седемчленни състави): 

През 2016 г. съдия Албена Радославова е участвала в разглеждането на 

общо 130 новообразувани производства. Средномесечно е имала за 

разглеждане по 10,91 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 135 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 11,25 дела. 

През 2016 г. съдия Ваня Пунева е участвала в разглеждането на общо 66 

новообразувани производства. Средномесечно е имала за разглеждане по 5,5 

дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 88 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 7,33 дела. 

През 2016 г. съдия Галина Христова е участвала в разглеждането на 

общо 131 новообразувани производства. Средномесечно е имала за 

разглеждане по 10,91 дела, без делата останали от предходен период. 
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През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 138 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 11,5 дела. 

През 2016 г. съдия Жанета Петрова е участвала в разглеждането на общо 

128 новообразувани производства. Средномесечно е имала за разглеждане по 

10,66 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 142 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 11,83 дела. 

През 2016 г. съдия Искра Александрова е участвала в разглеждането на 

общо 47 новообразувани производства. Средномесечно е имала за разглеждане 

по 3,91 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 137 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 11,41 дела. 

 

През 2016 г. съдия Мира Райчева е участвала в разглеждането на общо 

134 новообразувани производства. Средномесечно е имала за разглеждане по 

11,16 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 129 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 10,75 дела. 

През 2016 г. съдия Пламен Петрунов е участвал в разглеждането на 

общо 133 новообразувани производства. Средномесечно е имал за разглеждане 

по 11,08 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвал в разглеждането на общо 133 новообразувани 

производства. Средномесечно е имал за разглеждане 11,08 дела. 

През 2016 г. съдия Румяна Лилова е участвала в разглеждането на общо 

97 новообразувани производства. Средномесечно е имала за разглеждане по 

8,08 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 125 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 10,41 дела. 

През 2016 г. съдия Светлана Борисова е участвала в разглеждането на 

общо 127 новообразувани производства. Средномесечно е имала за 

разглеждане по 10,66 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 142 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 11,83 дела. 

През 2016 г. съдия Таня Куцарова е участвала в разглеждането на общо 

133 новообразувани производства. Средномесечно е имала за разглеждане по 

11,08 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 142 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 11,83 дела. 

 

Четвърто отделение разглежда административни дела, образувани по 

жалби свързани с обществени поръчки, концесиите, търговете, изборите за 

народни представители, избори за Президент и Вицепрезидент на Република 

България, местните избори и др.  
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Основни нормативни актове:  

Изборен кодекс, Закон за концесиите, Закон за стоковите борси и 

тържищата, Закон за приватизацията и следприватизационния контрол, Закон 

за обществените поръчки, Закон за енергетиката, Закон за защита на 

конкуренцията, търгове, Закон за подпомагане на земеделските производители, 

Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците и др.  
 
В IV-то отделение, Първа колегия на ВАС за 2016 год. са разпределени 

общо 1969 бр. дела, висящи дела към 31.12.2016г. – 616 бр. дела или общо дела 
за разглеждане 2585 бр. дела. 

В IV-то отделение, Първа колегия на ВАС за 2017 год. са разпределени 
общо 1706 бр. дела, висящи дела към 31.12.2016г. – 786 бр. дела или общо дела 
за разглеждане 2492 бр. дела. 

 

 През проверявания период постоянно работещите съдии в ІV-то 

отделение са участвали в разглеждането на следния брой дела 

(първоинстанционни, касационни, разгледани от петчленни и седемчленни 

състави): 

През 2016 г. съдия Румяна Монова е участвала в разглеждането на 

общо 9 новообразувани производства. Средномесечно е имала за разглеждане 

по 0,75 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 33 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 2,75 дела. 

 

През 2016 г. съдия Мариника Чернева е участвала в разглеждането на 

общо 62 новообразувани производства. Средномесечно е имала за разглеждане 

по 5,16 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 69 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 5,75 дела. 

 

През 2016 г. съдия Аделина Ковачева е участвала в разглеждането на 

общо 108 новообразувани производства. Средномесечно е имала за 

разглеждане по 9 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 92 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 7,66 дела. 

 

През 2016 г. съдия Бисерка Цанева е участвала в разглеждането на 

общо 108 новообразувани производства. Средномесечно е имала за 

разглеждане по 9 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 96 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 8 дела. 
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През 2016 г. съдия Галина Матейска е участвала в разглеждането на 

общо 107 новообразувани производства. Средномесечно е имала за 

разглеждане по 8,92 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 94 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 7,83 дела. 

 

През 2016 г. съдия Диана Гърбатова е участвала в разглеждането на 

общо 132 новообразувани производства. Средномесечно е имала за 

разглеждане по 10,25 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 109 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 9,08 дела. 

 

През 2016 г. съдия Добринка Андреева е участвала в разглеждането на 

общо 110 новообразувани производства. Средномесечно е имала за 

разглеждане по 9,16 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 103 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 8,58 дела. 

 

През 2016 г. съдия Красимир Кънчев е участвал в разглеждането на 

общо 106 новообразувани производства. Средномесечно е имал за разглеждане 

по 8,83 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвал в разглеждането на общо 101 новообразувани 

производства. Средномесечно е имал за разглеждане 8,41 дела. 

 

През 2016 г. съдия Кремена Хараланова е участвала в разглеждането на 

общо 112 новообразувани производства. Средномесечно е имала за 

разглеждане по 9,33 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 95 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 7,91 дела. 

 

През 2016 г. съдия Марио Димитров е участвал в разглеждането на 

общо 110 новообразувани производства. Средномесечно е имал за разглеждане 

по 9,16 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвал в разглеждането на общо 102 новообразувани 

производства. Средномесечно е имал за разглеждане 8,5 дела. 

През 2016 г. съдия Нина Докторова е участвала в разглеждането на 

общо 108 новообразувани производства. Средномесечно е имала за 

разглеждане по 9 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 95 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 7,92 дела. 
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През 2016 г. съдия Светослав Славов е участвал в разглеждането на 

общо 110 новообразувани производства. Средномесечно е имал за разглеждане 

по 9,16 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвал в разглеждането на общо 97 новообразувани 

производства. Средномесечно е имал за разглеждане 8,08 дела. 

 

През 2016 г. съдия Татяна Хинова е участвала в разглеждането на общо 

105 новообразувани производства. Средномесечно е имала за разглеждане по 

8,75 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвала в разглеждането на общо 93 новообразувани 

производства. Средномесечно е имала за разглеждане 7,75 дела. 

 

През 2016 г. съдия Тодор Петков е участвал в разглеждането на общо 

110 новообразувани производства. Средномесечно е имал за разглеждане по 

9,16 дела, без делата останали от предходен период. 

През 2017 г. е участвал в разглеждането на общо 90 новообразувани 

производства. Средномесечно е имал за разглеждане 7,5 дела. 

 

Проверката по докладчици на дела, избрани на случаен принцип, 

констатира следното: 

 

Съдия Румяна Монова – Заместник-председател на ВАС 

                       и Председател на Първа колегия на ВАС 

 

Съдия Монова е избрана за съдия във ВАС на 14.10.2005г., от 01.12.2010 

г. е назначена като председател на IV-то отделение, от 29.01.2018г. е 

изпълнявала функцията зам. - председател на ВАС и председател на първа 

колегия на ВАС, а от 10.05.2018г. заема длъжността и. ф. зам. - председател и 

ръководител на Първа колегия на ВАС.  

През 2016 г. на съдията са разпределени общо 14 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 27 бр. 

През 2017 г. на съдията са разпределени общо 50 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 39 бр. 

 

Първоинстанционни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.          1 дело        

 Образувани през 2016г.    4 дела       

 Свършени през 2016г.    4 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.   1 дело  
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 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.   1 дело        

 Образувани през 2017г.    9 дела       

 Свършени през 2017г.    4 дела     

        Висящи към 01.01.2018г.   6 дела 
 

Адм.д. № 249/2016г. е образувано на 08.01.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 05.01.2016г. и съгласно протокола от избор на 

съдия докладчик, делото е разпределено на 11.01.2016г. С разпореждане от 

06.01.2016г., постановено от председателя на отделението, преписи от жалбата 

са изпратени на ответната страна за отговор и делото е докладвано на 

докладчика за произнасяне по допустимостта на жалбата. Видно от списъка на 

призованите лица е насрочено о.с.з. за 13.04.2016г., в което е даден ход, 

докладвани са жалбата и административната преписка, приети са 

доказателствата и делото е отложено с ново насрочване. Ново о.с.з. е 

насрочено за 19.10.2016г. и на страните са изпратени призовки. В съдебното 

заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе след 

съвещание. Решение е постановено на 15.11.2016г., потвърдено с решение от 

06.04.2017г., постановено по адм. д. № 1077/2017г. по описа на ВАС, 5 - членен 

състав. На 11.04.2017г. е издаден изпълнителен лист за разноските. 

Адм.д. № 847/2016г. е образувано на 25.01.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 19.01.2016г. и съгласно протокола от избор на 

съдия докладчик, делото е разпределено на 26.01.2016г. С разпореждане от 

20.01.2016г., постановено от председателя на отделението е даден срок за 

отстраняване на нередовностите, разпоредено е след изпълнение на указанията 

да се изпратят преписи от жалбата на ответната страна за отговор и делото е 

докладвано на докладчика за произнасяне по допустимостта на жалбата. Видно 

от списъка на призованите лица е насрочено о.с.з. за 11.05.2016г., в което е 

даден ход, докладвани са жалбата и административната преписка, приети са 

доказателствата, допусната е съдебна експертиза и делото е отложено с ново 

насрочване. Ново о.с.з. е насрочено за 19.10.2016г. и на страните са изпратени 

призовки. В това съдебно заседание е докладвана постъпилата експертиза, на 

страните е дадена възможност да се запознаят с нея и производството е 

отложено. Видно от данните в списъка на призованите лица, о.с.з. е насрочено 

за 15.02.2017г., когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се 

произнесе след съвещание. Решение е постановено на 15.03.2017г., потвърдено 

с решение от 13.12.2017г., постановено по адм. д. № 6661/2017г. по описа на 

ВАС, 5 - членен състав. 

Адм. д. № 3813/2017г. е образувано на 03.04.2017г. по 3 жалби против 

законови разпоредби в наредба на министъра на земеделието и храните, 

депозирани на 20.03.2017г. С разпореждане от 20.03.2017г. е изискана 

административната преписка. С печат на 03.04.2017г. е насрочено о.с.з. за 

27.09.2017г. С определение от 07.04.2017г. жалбите са оставени без движение с 
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указания за отстраняване на нередовности. Нередовностите са отстранени с 

молби от 19.04.2017г. С определение от 27.04.2017г. е допуснато оспорването и 

са конституирани страни по делото. В о.с.з. на 27.09.2017г. са приети 

доказателствата, на жалбоподателя е дадена възможност да се запознае с 

новите доказателства и делото е отложено с ново насрочване. Видно от 

списъка на призованите лица, о.с.з. е насрочено за 18.04.2018г., когато е даден 

ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение е постановено на 

18.05.2018г. 

 

 Касационни дела 

 Висящи към 01.01.2016г.          13 дела        

 Образувани през 2016г.      5 дела       

 Свършени през 2016г.    18 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.     0 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.     0 дела        

 Образувани през 2017г.    24 дела       

 Свършени през 2017г.    17 дела     

        Висящи към 01.01.2018г.             7 дела 
 

Адм. д. № 967/2016г. е образувано на 26.01.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 22.01.2016г. Видно от протокола от избор на 

докладчик, делото е разпределено на доклад на 26.01.2016г., а съгласно 

данните в списъка за призованите лица е насрочено о.с.з. за 16.03.2016г. С 

разпореждане от 25.01.2016г., постановено от председателя на отделението са 

дадени указания за отстраняване на нередовностите и след отстраняването им 

да се изпрати препис от жалбата на ответника за отговор. Нередовностите са 

отстранени на 11.02.2016г., а отговор е депозиран на 09.03.2016г. В о.с.з. на 

16.03.2016г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Окончателно решение е постановено на 04.04.2016г.  

Адм. д. № 14668/2017г. е образувано на 28.12.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 13.12.2017г. Разпределено е на доклад на 

29.12.2017г. и по делото е приложен протокол от избор на докладчик. С 

разпореждане от 21.12.2017г. е даден срок за отстраняване на нередовностите, 

отстранени на 09.01.2018г. Отговор е депозиран на 23.01.2018г. Видно от 

данните в списъка с призованите лица е насрочено открито съдебно заседание 

за 24.01.2018г., в което е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Окончателно решение е постановено на 22.02.2018г.  

Адм. д. № 1812/2017г. е образувано на 13.02.2017г. по жалба срещу 

решение на ЦИК, депозирана на 13.02.2017г. Разпределено е на доклад на 

13.02.2017г., видно от данните в протокола от избор на докладчик. С печат 

върху жалбата е насрочено о.с.з. за 15.02.2017г., в което е даден ход по 
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същество и делото е обявено за решаване. Окончателно решение е постановено 

на 16.02.2017г. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Съгласно предоставената информация, няма такива дела на доклад на 

съдия Монова. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

Съгласно предоставената информация, няма спрени производства на 

доклад на съдия Монова. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

за 2016г. - 1 дело;  

за 2017г. – 1 дело.  

Адм. д. № 1080/2016г. е образувано на 28.01.2016г. по жалба срещу 

решение на ЦИК, депозирана в същия ден. Видно от списъка на призованите 

лица е насрочено о.с.з. за 13.04.2016г., в което са докладвани и приети 

доказателствата, даден е ход по същество и делото е обявено за решаване. С 

определение от 27.04.2016г. съдът е констатирал, че жалбоподателят няма 

правен интерес и жалбата е недопустима, отменил е протоколното определение 

от 13.04.2016г., оставил е жалбата без разглеждане и е прекратил 

производството по делото. 

Адм. д. № 1080/2017г. е образувано на 04.04.2017г. по жалба срещу 

решение постановено  от Административен съд – гр. Пазарджик. Проведено е 

едно съдебно заседание на 17.06.2017г., в което е докладвана касационната 

жалба, приети са доказателствата и делото е обявено за решаване. С 

определение от 28.06.2017г. съдът е констатирал, че жалбоподателят няма 

качество на страна в административното производство и същият не е 

легитимен да обжалва, отменил е протоколното определение от 07.06.2017г., 

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

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

за 2016г. – 12 бр. дела; 

за 2017г. – 10 бр. дела. 

Адм. д. № 6871/2016г. е образувано на 13.06.2016г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу разпоредби в Наредба № 4 на 

Министъра на здравеопазването. Разпределено е на доклад на 13.06.2016г. С 

разпореждане на председателя на I колегия в същия ден делото е докладвано за 

произнасяне по допустимостта и редовността на жалбата. На лист 20 от делото 

е приложено разпределение във връзка със заповед № 282/20.03.2013г. на 
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Председателя на ВАС, с което е определен съдебен  5 - членен състав да 

разгледа делото. Разпределението е изготвено от председателя на I колегия. С 

печат е насрочено о.с.з. за 06.10.2016г., в което са докладвани и приети 

доказателствата, даден е ход по същество и делото е обявено за решаване. С 

окончателно решение от 03.11.2016г. съдът е оставил в сила обжалвания акт. 

Адм. д. № 201/2017г. е образувано на 06.01.2017г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу решение на КЗК. Разпределено 

е на докладчик на 09.01.2017г. С разпореждане на председателя на I колегия в 

същия ден и във връзка със заповед № 282/20.03.2013г. на Председателя на 

ВАС е определен съдебен 5 - членен състав да разгледа делото. С печат е 

насрочено о.с.з. за 19.01.2017г., в което е даден ход, докладвани са 

касационната жалба и доказателствата и делото е обявено за решаване. С 

окончателно решение от 08.02.2017г. съдът е оставил в сила обжалвания акт. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

За 2016г. – 1 дело; 

За 2017г. – 2 бр. дела. 

Адм. д. № 7508/2017г. е образувано на 28.06.2017г. по жалба срещу 

определение на ВАС, II колегия, 7 - членен състав. Проведено е едно съдебно 

заседание на 05.10.2017г., в което са докладвани и приети доказателствата, 

даден е ход по същество и делото е обявено за решаване. С окончателно 

определение в з.з. от 17.10.2017г. е отменено протоколното определение, с 

което е даден ход по същество, жалбата е оставена без разглеждане като 

недопустима и производството по делото е прекратено. Делото е върнато в 

АССГ. 

Адм. д. № 4737/2017г. е образувано на 25.04.2017г. по жалба срещу 

протоколно определение на ВАС, I колегия, петчленен състав. С окончателно 

определение в з.з. от 10.05.2017г. е оставено в сила обжалваното определение. 

Делото е върнато в АС-Русе. 

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

За 2016г. – 12 бр. дела;  

За 2017г. – 25 бр. дела. 

Адм. д. № 13028/2016г. е образувано на 22.11.2016г. по частна жалба 

срещу определение на КЗК, депозирана на 16.11.2016г. Видно от протокол за 

избор на докладчик, делото е разпределено на 28.11.2016г. С разпореждане от 

17.11.2016г. е даден срок за отстраняване на нередовностите, отстранени с 

молба от 21.11.2016г. С определение от 02.12.2016г. е отменено определението 

и е допуснато предварително изпълнение. 

Адм. д. № 9414/2017г. е образувано на 04.09.2017г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК, депозирана на 21.07.2017г. Видно от протокол за избор на 

докладчик (лист 16), делото е разпределено на 07.09.2017г.  С разпореждане от 

21.07.2017г. са дадени указания за отстраняване на нередовности, отстранени с 
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молба от 10.08.2017г. С определение от 02.10.2017г. е отменено определението 

на КЗК. 

 

ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ 

Председател на Трето отделение 

съдия Ваня Пунева 

 

Съдия Ваня Пунева е избрана за съдия във ВАС от 15.12.1997г. , а от 

22.04.2013г. е избрана за председател на ІІІ – то отделение  на ВАС, Първа 

колегия.  

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 64 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 111 бр.   

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 105 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 122 бр. 

 

Първоинстанционни дела: 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016г.        6 дела 

Образувани през 2016г.    11 дела 

Свършени през 2016г.  10 дела 

Висящи към 01.01.2017г.         6 дела      

        2017г. 

Висящи към 01.01.2017г.   6 дела 

Образувани през 2017г.      5 дела 

Свършени през 2017г.    9 дела 

        Висящи към 01.01.2018г.   2 дела  

 

Адм.д. № 13035/2016г. е образувано на 23.11.2016г. във връзка с решение 

от 15.11.2016г., постановено по адм.д. № 7867/2016г. по описа на ВАС, 

Петчленен състав-I колегия. С цитираното решение е отменено решение от 

03.05.2016г., постановено по адм.д. № 9574/2014г. по описа на ВАС, четвърто 

отделение и делото е върнато за ново разглеждане от друг тричленен състав на 

ВАС. Разпределено е на доклад на съдия Панайот Генков на 28.11.2016г. и към 

делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение. С 

разпореждане без дата върху протокола за избор на съдия-докладчик е 

наредено да се изискат справки от служба ГРАО за ЕГН на лицето, посочено в 

отмененото решение на 5-членния състав.  Указанията са изпълнени с молби от 

29.12.2016г. и от 11.01.2017г. Делото е насрочено за разглеждане на 

05.03.2018г., което обстоятелство се установява от списъка на призованите 

лица, изпратените призовки и направеното отбелязване върху корицата на 
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делото. С разпореждане от  12.06.2017г. на съдия Ваня Пунева – председател 

на III-то отделение делото е „пренасрочено” на съдия-докладчик Таня 

Куцарова за 14.05.2018г. С разпореждане от 11.05.2018г. на съдия Мариника 

Чернева – председател на Първа колегия е наредено по адм. дела № № 

5587/2017г., 5623/2017г. и 13035/2016г. по описа на ВАС, трето отделение, 

насрочени за разглеждане на 14.05.2018г., съдия Таня Куцарова да бъде 

заместена от съдия Ваня Пунева. На проведено на 14.05.2018г. о.с.з. делото е 

обявено за решаване.  

Адм.д. № 2317/2016г. е образувано на 22.02.2016г. по жалба срещу 

решение на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на 

имоти и части от имоти-частна собственост за държавна нужда, подадена в 

съда на 19.02.2016г. Разпределено е на доклад на съдия Пунева на 24.02.2016г. 

и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение. С 

определение в з.з. от 01.03.2016г. делото е насрочено за разглеждане на 

06.03.2017г. На 06.03.2017г. и 03.04.2017г. са проведени о.с.з., като на 

последното заседание делото е обявено за решаване. Решението е постановено 

на 10.04.2017г. 

Адм.д. № 1559/2017г. е образувано на 07.02.2017г. по жалба срещу 

Заповед № РД-9Р-41 от 02.12.2016г. на министъра на културата, подадена в 

съда на 12.01.2017г. С разпореждане от 13.01.2017г. е даден срок за 

отстраняване на констатираните нередовности. Указанията са изпълнени на 

06.02.2017г. Разпределено е на доклад на съдия Пунева на 10.02.2017г. и към 

делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение. С 

определение в з.з. от 21.02.2017г. делото е насрочено за разглеждане на 

24.04.2017г. На 24.04.2017г. е проведено о.с.з. – приети са представените 

писмени доказателства и делото е отложено за друга дата. На 19.06.2017г. е 

проведено о.с.з. – прието е заключението на вещото лице и делото е отложено 

за друга дата. На проведено на 09.10.2017г. о.с.з. делото е обявено за решаване. 

Решението е постановено на 10.01.2018 г.   

Адм.д. № 3048/2017г. е образувано на 14.03.2017г. по жалба срещу 

решение на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на 

части от имоти-частна собственост, за държавна нужда, подадена в съда на 

13.03.2017г. Разпределено е на доклад на съдия Пунева на 23.03.2017г. и към 

делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение. С 

определение в з.з. от 19.04.2017г. делото е насрочено за разглеждане на 

29.05.2017г. На 29.05.2017г. е проведено о.с.з. – приети са представените 

доказателства, допусната е поисканата съдебно-оценителна експертиза и 

делото е отложено за друга дата. На 19.06.2017г. е проведено о.с.з. и с оглед на 

изявленията на страните по делото, същото е отложено за друга  дата – 

25.09.2017г. На 01.08.2017г. е постъпила молба по чл. 155, ал. 1 и ал. 3 АПК – 
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отказ от оспорване. С определение от 18.09.2017г. производството по делото е 

прекратено. 

  

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.   60 дела 

 Образувани през 2016г.      42 дела 

 Свършени през 2016г.    71 дела 

 Висящи към 01.01.2017г.          31дела      

        2017г. 

 Висящи към 01.01.2017г.     31дела 

 Образувани през 2017г.        69 дела 

 Свършени през 2017г.      76 дела 

         Висящи към 01.01.2018г.             24 дела 

 

Адм.д. № 6189/2016г. е образувано на 26.05.2016г. по касационна жалба 

срещу решение, постановено по адм.д. № 32/2016 г. по описа на АС – 

Пазарджик, постъпила в съда на 25.05.2016г. Разпределено е на 27.05.2016г. и е 

насрочено за разглеждане на 05.06.2017г., видно от изготвения списък на 

призованите лица. С протоколно определение от 23.01.2017г., на основание чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК във вр. с чл. 144 АПК, производството по делото е спряно 

до постановяване на решение по тълк. дело № 2/2016 г. по описа на ВАС. С 

протоколно определение от 20.03.2017г. производството по делото е 

възобновено. На проведено на 05.06.2017г. о.с.з. е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 22.06.2017г. С 

определение в з.з. от 25.09.2017г. е допълнено решението от 22.06.2017г. 

Адм.д. № 5587/2017г. е образувано на 16.05.2017г. по касационна жалба 

срещу решение от 21.03.2017г., постановено по адм.д. № 1861/2016г. по описа 

на АС-Бургас, постъпила в съда на 12.05.2017г. Разпределено е на доклад на 

съдия Таня Куцарова на 23.05.2017г. и към делото е приложен протокол за 

избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева-

председател на III-то отделение. Делото е насрочено за разглеждане на 

14.05.2018г., видно от изготвения списък на призованите лица, оформените 

призовки и корицата на делото. С разпорежане от 11.05.2018г., постановено от 

съдия Мариника Чернева – председател на ІV-то отделение, във връзка със 

Заповед № 2045/09.11.2017г. на председателя на ВАС за утвърждаване на 

постоянно действащите съдебни състави по колегии и заповед № 

961/10.05.2018г., във връзка с командировка в чужбина на съдия Таня 

Куцарова за периода 13.05.2018г.-16.05.2018г., е наредено по адм.д. № № 

5587/2017г., 5623/2017г. и 13035/2016г. по описа на ВАС, трето отделение, 

насрочени за 14.05.2018г., съдия Таня Куцарова да бъде заместена от съдия 

Ваня Пунева. На проведено на 14.05.2018г. о.с.з. делото е обявено за решаване. 
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Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Адм.д. № 6577/2015г. е образувано на 04.06.2015г. по касационна жалба 

срещу решение от 07.04.2015г., постановено по адм.д. № 8256/2014г. по описа 

на АССГ, постъпила в съда на 03.06.2015г. Разпределено е на доклад на съдия 

Жанета Петрова на 09.06.2015г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение. Делото е насрочено за разглеждане на 04.04.2016г., видно от 

изготвения списък на призованите лица, оформените призовки и корицата на 

делото. С разпореждане от 31.03.2016г., постановено от съдия Румяна Монова 

– зам.-председател на съда, във връзка със Заповед № 389/12.04.2013г. на 

председателя на ВАС за утвърждаване на постоянно действащите състави по 

колегии, Заповед № 766/12.06.2015г. на председателя на ВАС и преминаване 

на съдия Жанета Петрова в друг състав, е наредено по адм.д. № № 6727/2015г., 

6577/2015г. и 6568/2015г. по описа на ВАС, трето отделение, докладчикът 

съдия Жанета Петрова да бъде заместена от съдия Ваня Пунева. С протоколно 

определение от 04.04.2016г. производството по делото е спряно до 

приключване на гр.д. № 8476/2015г. по описа на СГС, I ГО, 7 състав. 

Приложени са разпечатки от 25.05.2016г., 28.09.2016г., 01.11.2016г., 

05.06.2017г., 16.11.2017г., 01.02.2018г., 02.03.2018г. и 02.04.2018г. от 

електронните страници на СГС и САС за движението на гр.д. № 8476/2015г. по 

описа на СГС, I ГО, 7 състав.    

    

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

Съгласно предоставената информация, за 2016г. няма дела на доклад на 

съдия Пунева, по които производството е спряно през периода на проверката. 

2017г. – 2 бр. дела  

Адм.д. № 7527/2017г. е образувано на 28.06.2017г. по касационна жалба 

срещу решение от 03.05.2017г., постановено по адм.д. № 4110/2016г. по описа 

на АССГ, постъпила в съда на 27.06.2017г. С протоколно определение от 

20.11.2017г., на основание чл. 292 от ГПК, производството по делото е спряно 

до приключване на тълк.д. № 2/2015г. от ОССК на ВАС и ОСГК на ВКС и 

произнасяне по образуваното дело № С 571/2016 на СЕС. Към момента на 

проверката по делото няма данни дали са отпаднали пречките за движение на 

преюдициалния спор.     

Адм.д. № 6144/2017г. е образувано на 29.05.2017г. по касационна жалба 

срещу решение  от 17.03.2017г., постановено по адм.д. № 2758/2016г. по описа 

на АССГ, постъпила в съда на 26.05.2017г. С протоколно определение от 

09.10.2017г., на основание чл. 292 от ГПК, производството по делото е спряно 

до приключване на тълк.д. № 2/2015г. от ОССК на ВАС и ОСГК на ВКС и 

произнасяне по образуваното дело № С 571/2016 на СЕС. Към момента на 
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проверката по делото няма данни дали са отпаднали пречките за движение на 

преюдициалния спор.  

    

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

2016г. – 1 дело; 

2017г. – 1 дело; 

Адм. д. № 8009/2016г. е образувано на 06.07.2016г. по жалба срещу 

мълчалив отказ на министъра на правосъдието да издаде акт по чл. 34 от ЗБГ, 

постъпила в съда на 05.07.2016г. Разпределено е на 20.07.2016г. на съдия Искра 

Александрова и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то 

отделение. С определение в з.з. от 04.10.2016г. на съдия Александрова жалбата 

е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. 

Определението е обжалвано пред ВАС, петчленен състав, който с определение 

от 21.12.2016г. по адм.д. № 12452/2016г. е отменил определението и е върнал 

делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Проведени са две 

с.з. по доказателствата – на 13.02.2017г. и на 27.03.2017г., когато съдът е дал 

ход по същество и е обявил, че ще се произнесе със съдебен акт след 

съвещание в законния срок. С определение в з.з. от 17.04.2017г. тричленния 

състав, с докладчик съдия Искра Александрова е отменил определението, с 

което е даден ход по същество, поради постъпила молба-искане на ответника 

по делото, която съдът е преценил за основателна. В молбата се иска отмяна 

хода по същество на делото за приемане на заверено копие от исканата от съда 

преписка. Указано е делото да се докладва на председателя на трето отделение 

за насрочването му в о.с.з. за приемане на представената административна 

преписка. Видно от списъка на призованите лица делото е насрочено за 

22.05.2017г. С разпореждане от 18.05.2017г. на съдия Румяна Монова – зам. -

председател на ВАС е наредено по адм.д. № № 2864/2017г., 14070/2016г., 

11639/2015г., включително и настоящото дело с докладчик съдия Искра 

Александрова, да бъде заместена от съдия Ваня Пунева, поради 

продължителен отпуск по болест на съдия Александрова. В с.з. на 22.05.2017г. 

тричленния състав с председател и докладчик по делото съдия Ваня Пунева са 

приети представените писмени доказателства, даден е ход по същество и е 

обявил, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок. С 

определение в з.з. от 27.07.2017г. тричленният състав с председател и 

докладчик съдия Ваня Пунева е отменил определението от 22.05.2017г., с 

което е даден ход на делото по същество, поради недопустимост на жалбата, 

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

Определението е обжалвано пред ВАС, петчленен състав, който с определение 

от 27.10.2017г. по адм.д. № 9721/2017г. е обезсилил определението за отмяна 

ход на делото по същество и делото е върнато за ново разглеждане от друг 

тричленен състав на ВАС. Делото е разпределено на 06.11.2017г. на съдия 
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Светлана Борисова. Видно от втори протокол от същата дата, е извършено 

повторно разпределение, с посочена в него забележка за неправилно 

изключване на съдия от списъка на възможните съдии, като делото е 

разпределено на съдия Жанета Петрова. Видно от списъка на призованите 

лица, делото е насрочено за 21.02.2018г. С разпореждане от 19.02.2018г. на 

съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение е наредено в разглеждане 

на делото да участват съдиите – съдия Жанета Петрова – председател на 

състава и членове съдия Аглика Адамова и съдия Юлиян Киров. С 

разпореждане от 27.03.2018г. на съдия Ваня Пунева – председател на III-то 

отделение е определен съдебния състав, който да разгледа делото – съдия 

Жанета Петрова – председател и докладчик и членове Светлана Борисова и 

Юлиян Киров, съгласно заповед № 2045 от 09.11.2017г. на председателя на 

ВАС за утвърждаване на постоянно действащи състави. В с.з. на 28.03.2018г. е 

даден ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Адм. д. № 3999/2017г. е образувано на 05.04.2017г. по касационна жалба, 

постъпила в съда на 04.04.2017г. срещу решение, постановено по адм.д. № 

12337/2016 г. на АССГ. Делото е насрочено за разглеждане на 25.09.2017г. 

видно от списъка на призованите лица. С определение в з.з. от 23.10.2017г. На 

проведено на 25.09.2017г. о.с.з. е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. С определение в з.з. от 23.10.2017г., на основание чл. 215, т. 4 от 

АПК във вр. с чл. 85, ал. 4 от ЗУБ, е отменено определение от 25.09.2017г. за 

даване ход на делото по същество, касационната жалба е оставена без 

разглеждане и производството по делото е прекратено.  

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

за 2016г. – 12 бр. дела; 

за 2017г. – 14 бр. дела. 

Адм.д. № 6993/2016г. е образувано на 15.06.2016г. по касационна жалба 

срещу решение от 31.03.2016г., постановено по адм.д. № 14109/2014г. по описа 

на ВАС, III-то отделение, подадена в съда на 09.05.2016г. Разпределено е на 

доклад на съдия Пунева на 16.06.2016г. и към делото е приложен протокол за 

избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам.- 

председател на съда. Делото е насрочено за разглеждане на 15.09.2016г. /видно 

от дата, вписана в печат, списъка на призованите лица, оформените призовки и 

корицата на делото/. С разпореждане от 10.05.2016г. на съдия Ваня Пунева – 

председател на III-то отделение е дадено указание за внасяне на държавна 

такса. Наредено е при изпълнение на указанията в срок, препис от 

касационната жалба да се изпрати на другата страна за отговор в 14-дневен 

срок, както и при неизпълнение на указанията или след изтичане на сроковете 

за отговор, касационната жалба да се докладва на петчленен състав. С 

разпореждане от 16.06.2016г. на съдия Румяна Монова – зам. - председател на 

съда, е определен съдебния състав по адм.д. № 6993/2016г. по описа на ВАС, 

който при необходимост в закрити заседания, да се произнасяне по движението 
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на делото – председател – съдия Ваня Пунева – докладчик, съдия Панайот 

Генков, съдия Галина Христова, съдия Румяна Лилова и съдия Юлиян Киров. 

Разпоредено е графикът за о.с.з. да се определя съгласно Заповед № 

282/20.03.2013г. на председателя на ВАС. С разпореждане от 16.06.2016г. на 

съдия Румяна Монова – зам. - председател на ВАС, е наредено делото да се 

докладва незабавно за произнасяне по редовността и допустимостта на 

касационната жалба. С разпореждане от 12.09.2016г. на съдия Ваня Пунева – 

председател на III-то отделение, е наредено при разглеждането на адм.д. № 

6993/2016г. да участват следните съдии при спазване на старшинството им – 

председател – съдия Ваня Пунева – докладчик, членове – съдия Галина 

Христова, съдия Искра Александрова, съдия Пламен Петрунов и съдия Юлиян 

Киров. На проведено на 15.09.2016г.  о.с.з. не е е даден ход на делото, поради 

неявяване на касационния жалбоподател /представен е болничен лист/ и  

делото е отложено за друга дата. С разпореждане от 06.10.2016г. на съдия Ваня 

Пунева –  председател на III-то отделение, е определен съдебния състав по 

адм.д. № 6993/2016г. по описа на ВАС, който при необходимост в закрити 

заседания, да се произнася по движението на делото – председател – съдия 

Ваня Пунева – докладчик, съдия Жанета Петрова, съдия Искра Александрова, 

съдия Светлана Борисова и съдия Юлиян Киров. На проведено на 06.10.2016г. 

о.с.з. делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 25.11.2016г.  

Адм.д. № 4091/2017г. е образувано на 07.04.2017г. по касационна жалба 

срещу решение от 24.02.2017г., постановено по адм.д. № 11784/2016г. по описа 

на ВАС, трето отделение, подадена в съда на 10.03.2017г. Разпределено е на 

доклад на съдия Пунева на 10.04.2017г. и към делото е приложен протокол за 

избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам. - 

председател на ВАС. Делото е насрочено за разглеждане на 11.05.2017г. /видно 

от дата, вписана в печат, списъка на призованите лица, оформените призовки и 

корицата на делото/. С разпореждане от 13.03.2017г. на съдия Ваня Пунева – 

председател на III-то отделение е наредено препис от касационната жалба да се 

изпрати на другата страна за отговор в 14-дневен срок от съобщаването, както 

и след изтичане на срока за отговор или представяне на отговор в определения 

срок, касационната жалба да се докладва на петчленен състав. Отговор е 

постъпил на 05.04.2017г. С разпореждане от 10.04.2017г. на съдия Румяна 

Монова –  зам. - председател на ВАС, е определен съдебния състав по адм.д. № 

4091/2017г. по описа на ВАС, който при необходимост в закрити заседания, да 

се произнася по движението на делото – председател – съдия Ваня Пунева – 

докладчик, съдия Панайот Генков, съдия Искра Александрова, съдия Албена 

Радославова и съдия Владимир Николов. С разпореждане от 28.04.2017г. на 

съдия Румяна Монова – зам. - председател на ВАС, делото е пренасрочено за 

разглеждане на 15.06.2017г. С разпореждане от 12.09.2017г. на съдия Ваня 

Пунева – председател на III-то отделение, е наредено адм.д. № 4091/2017г. да 

бъде разгледано в състав – председател – съдия Ваня Пунева – докладчик, 

членове – съдия Жанета Петрова, съдия Мира Райчева, съдия Албена 
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Радославова и съдия Юлиян Киров. На проведеното на 15.06.2017г. о.с.з. 

делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 20.07.2017г. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

За 2016г. – 1 дело; 

За 2017г. няма дела, разгледани от съдия Пунева като докладчик в 

седемчленен състав, съгласно предоставената информация.  

Адм.д. № 5307/2016г. е образувано на 05.05.2016г. по касационна жалба  

срещу определение  от 22.02.2016г., постановено по адм.д. № 13306/2015г. по 

описа на ВАС, петчленен състав. Разпределено е на доклад на съдия Ваня 

Пунева. С определение от 04.07.2016г. обжалваното определение е оставено в 

сила. 

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

2016г. – 17 бр. дела 

2017г. – 24 бр. дела  

Адм.д. № 3398/2016г. е образувано на 18.03.2016г. по частна жалба срещу 

определение от 23.12.2015г., постановено по адм.д. № 14132/2014г. по описа на 

ВАС, трето отделение, подадена в съда на 05.01.2016г. Първоначално по 

цитираната частна жалба, на 15.02.2016г. е образувано ч.адм.д. № 1907/2016 г. 

Разпределено е на доклад на съдия Теодора Николова на 16.02.2016г. и към 

делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Румяна Монова – зам. - председател на съда. На 

19.02.2016г. е постановено определение, с което производството по делото е 

прекратено и адм.д. № 14132/2014г. по описа на ВАС, тричленен състав е 

върнато на трето отделение за произнасяне по оплакването за ОФГ в 

определение  от 23.12.2015г. Наредено е след произнасянето делото да се върне 

отново на ВАС, петчленен състав за произнасяне по частната жалба. С 

определение от 26.02.2016г., постановено по адм.д. № 14132/2014г. по описа на 

ВАС, тричленен състав, е допусната поправка на ОФГ в определение от 

23.12.2015г. На 17.03.2016г. делото е изпратено на петчленен състав. Ч.адм.д. 

№ 3398/2016г. е разпределено на доклад на съдия Пунева на 21.03.2016г. и към 

делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Румяна Монова – зам. - председател на ВАС. С 

разпореждане от 21.03.2016г. на съдия Румяна Монова – зам. -председател на 

ВАС е определен съдебния състав по адм.д. № 3398/2016г. – председател – 

съдия Ваня Пунева – докладчик, членове – съдия Галина Христова, съдия 

Жанета Петрова, съдия Румяна Лилова и съдия Юлиян Киров. С определение 

от 02.06.2016г. е оставено в сила определение от 23.12.2015г., поправено с 

определение от 26.02.2016г., постановено по адм.д. № 14132/2014г. по описа на 

ВАС.  

Адм. д. № 2880/2017г. е образувано на 10.03.2017г. по частна жалба срещу 

определение от 23.01.2017г., постановено по адм.д. № 379/2017г. по описа на 
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ВАС, четвърто отделение, подадена в съда на 16.02.2017г. по описа на ВАС, 

трето отделение. Разпределено е на доклад на съдия Пунева на 13.03.2017г. и 

към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Румяна Монова – зам. - председател на ВАС. С 

разпореждане от 20.02.2017г. на съдия Мариника Чернева – председател на IV-

то отделение е наредено да се изпратят преписи от частната жалба на другите 

страни за писмен отговор и доказателства в 3-дневен срок от съобщението, 

както и частната жалба да се докладва на петчленен състав след изтичане на 

срока за отговор или след получаване на отговор от насрещната страна. На 

07.03.2017г. е постъпило възражение срещу частната жалба. На 08.03.2017г. е 

постъпила молба за оттегляне на частната жалба. С разпореждане от 

13.03.2017г. на съдия Румяна Монова – зам. - председател на съда е определен 

съдебният състав по адм.д. № 2880/2017г. – председател – съдия Ваня Пунева-

докладчик, съдия Панайот Генков, съдия Искра Александрова, съдия Албена 

Радославова и съдия Румяна Лилова. С разпореждане от 03.04.2017г. на съдия 

Румяна Монова – зам. - председател на ВАС, поради продължителното 

отсъствие на съдия Румяна Лилова поради заболяване и командироването със 

Заповед № 419 от 20.03.2017г. на председателя на ВАС на съдия Владимир 

Николов в трето отделение, е определен съдебният състав по адм.д. № 

2880/2017г. – председател – съдия Ваня Пунева-докладчик, съдия Панайот 

Генков, съдия Искра Александрова, съдия Албена Радославова и съдия 

Владимир Николов.  С определение от 05.04.2017г. частната жалба е оставена 

без разглеждане и производството е прекратено. 

 

 

 

І състав 

Съдия Галина Христова – от 31.10.2016г. до 24.04.2017г. е член на II-

състав; от 24.04.2017г. е председател на I състав;   

Съдия Пламен Петрунов – от 31.10.2016 г. до 24.04.2017 г. е член на II-

състав; от 24.04.2017 г. е член на I състав; 

Съдия Юлиян Киров – от 31.10.2016г. до 24.04.2017г. – член на ІІІ 

състав; от 24.04.2017г. до 13.11.2017г.  – член на ІІ състав и от 13.11.2017г. 

член на І състав; 

Съдия Юлия Раева – от 24.04.2017г.  до 13.11.2017г. член на I състав; 

 Съдия Панайот Генков – от 31.10.2016 г. до 24.04.2017г., от когато е бил 

командирован в АС-Бургас; 

Съдия Любомир Гайдов – от 31.10.2016г. до 24.04.2017г. е член на I 

състав. 

                                      Съдия Галина Христова 
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Съдия Христова е избрана за съдия във Върховния административен съд, 

считано от 15.01.2001 г., където правораздава и към момента на извършване на 

проверката, председател е на състава. 

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 156 бр. дела, в това 

число дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 147 бр. 

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 185 бр. дела, в това 

число дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 179 бр. 

 

Първоинстанционни дела 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016 г. - 16 дела; 

Образувани през 2016 г. - 23 дела; 

Свършени през 2016 г. - 24 дела; 

Висящи към 01.01.2017 г. - 15 дела; 

2017 г. 

Висящи към 01.01.2017 г. - 15 дела; 

Образувани през 2017 г. - 12 дела; 

Свършени през 2017 г. - 22 дела; 

Висящи към 01.01.2018 г. - 5 дела. 

 

Адм. д. № 2031/2016 г. е образувано на 16.02.2016 г. по жалба срещу 

заповед на министъра на културата, постъпила в съда на 15.02.2016 г. Върху 

жалбата е положен единствено печат, отразяващ входящия номер, липсва 

изричен съдебен акт за образуване на делото. Производството е разпределено 

на докладчик на 19.02.2016 г. видно от протокола, удостоверяващ електронния 

избор. С разпореждане от 23.02.2016 г., положено върху протокола за избор, 

съдът е дал указания на жалбоподателя и е определил 7-дневен срок за 

изпълнението им. Под разпореждането е направено ръкописно отбелязване, от 

което става ясно, че на 25.02.2016 г. е изпратено писмо с призовка с обратна 

разписка. Писмо с призовка е изпратено до жалбоподателя на 04.04.2016 г., 

връчено лично на 07.04.2016 г. Молба от жалбоподателката във връзка с 

разпореждането на съда от 23.02.2016 г. е постъпила на 12.04.2016 г., 

администрирана с разпореждане от същата дата. Съобщение до ответника е 

изпратено на 15.04.2016 г., връчено на 18.04.2016 г. Преди това делото е 

насрочено в открито съдебно заседание на 20.03.2017 г., което обстоятелство се 

установява от призовки до страните, изпратени на 24.03.2016 г. и връчени 

съответно на 25.03.2016 г. и на 26.03.2016 г. По делото липсва изричен съдебен 

акт за насрочване на първото открито съдебно заседание, като за него се 

разбира от списъка на лицата, призовани по делото, изпратените призовки и 

направеното отбелязване на корицата на делото. В съдебно заседание от 

20.03.2017 г. е даден ход на делото, допусната е съдебно-техническа 
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експертиза, конституирана е заинтересована страна и делото е отложено за 

15.05.2017 г. На 22.03.2017 г. е постъпила молба от жалбоподателката, с която 

е направено изявление, че не поддържа жалбата и моли да бъде прекратено 

производството. С определение от 27.03.2017 г., постановено на основание чл. 

159, т. 8 във вр. с чл. 155, ал. 1 АПК, съдът е оставил без разглеждане жалбата 

и е прекратил производството. Страните са уведомени за съдебния акт със 

съобщения, изпратени на 27.03.2017 г., връчени съответно на 29.03.2017 г. и на 

03.04.2017 г. 

Адм. д. № 2213/2016 г. е образувано на 19.02.2016 г. по жалба срещу 

решение на Министерски съвет, постъпила в съда на 18.02.2016 г. В печат на 

съда за ход в открито заседание и за насрочване е отбелязана само дата на 

образуване на производството. С подробно определение от 23.02.2016 г. съдът 

е конституирал страните, допуснал е съдебно-оценителна експертиза и е 

насрочил делото в открито заседание на 30.05.2016 г. Заключението на вещото 

лице е депозирано на 26.05.2016 г. В първото открито съдебно заседание 

страните са направили изявление за изслушване на експертизата и е даден ход 

по същество. На 16.06.2016 г. е постановено окончателно решение по делото. 

Адм. д. № 586/2017 г. е образувано на 13.01.2017 г. по жалба срещу 

решение на Министерски съвет, постъпила в съда на 13.01.2017 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 20.01.2017 г. С подробно определение от 

26.01.2017 г. съдът е конституирал заинтересованите страни, допуснал е 

съдебно-техническа експертиза, указал е доказателствената тежест и е 

насрочил открито заседание на 13.03.2017 г. и на 03.04.2017 г. На 10.03.2017 г. 

е постъпила молба от вещото лице да му бъде предоставена допълнителна 

възможност за представяне на заключението, тъй като жалбоподателите не са 

успели да се снабдят с необходимите документи за изготвяне на заключението. 

По тази причина в съдебно заседание от 13.03.2017 г. не е даден ход на делото 

и е отложено за определената резервна дата – 03.04.2017 г. Заключението е 

депозирано на 31.03.2017 г. В съдебно заседание от 03.04.2017 г. е даден ход по 

същество.  По делото е постановено окончателно решение от 02.05.2017 г. 

Адм. д. № 8855/2017 г. е образувано на 14.08.2017 г. по жалба срещу 

заповед на министъра на отбраната, постъпила в съда на 20.06.2017 г. Върху 

жалбата е положен печат за ход в открито заседание и насрочване на открито 

заседание, в който е отразена единствено датата на образуване на делото. 

Разпределено е на докладчик на 15.09.2017 г., видно от протокола за избор. 

Върху протокола е вписано ръкописно разпореждане, с което е указано делото 

да се докладва незабавно на съдия Христова за произнасяне по искане за 

спиране, без дата и подпис. С разпореждане от 21.06.2017 г. на председателя на 

отделението производството е оставено без движение. Съобщение с указанията 

е изпратено на 23.06.2017 г., върнато с отбелязване от 18.07.2017 г., че лицето 

не може да бъде намерено на адреса, посетен на четири различни дати. С 

разпореждане от 19.07.2017 г. е указано да се изпрати нова призовка. 

Изпратена е на същата дата и е връчена на 28.07.2017 г. Молба в изпълнение на 
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указанията е постъпила на 04.08.2017 г., с която е направено и искане по чл. 

166, ал. 2 АПК за спиране на предварителното изпълнение на обжалвания акт. 

С определение от 26.09.2017 г. съдът се е произнесъл по искането. Съобщение 

за съдебния акт е изпратено на страната на 27.09.2017 г., връчено на 03.10.2017 

г. На 11.10.2017 г. е депозирана частна жалба до петчленен състав на ВАС. 

Жалбата е администрирана с разпореждане на председателя на отделението от 

12.10.2017 г., с което е указано да се изпрати препис на другата страна за 

становище в 3-дневен срок и след изтичане на срока или след получаване на 

отговора, да се докладва на петчленен състав. Жалбата е докладвана на 

петчленен състав на 27.10.2017 г., на 30.10.2017 г. е образувано ч. адм. д. № 

12316/2017 г. и на 31.10.2017 г. е разпределено на докладчик. С разпореждане 

от 31.10.2017 г. на зам.-председателя на съда е определен петчленен съдебен 

състав за закрито заседание по образуваното административно дело. 

Производството е приключило с определение от 14.12.2017 г. С изрично 

определение от 15.12.2017 г. първоинстанционният състав е насрочил делото в 

открито заседание на 26.11.2018 г., конституирал е страните и е указал на 

страните доказателствената тежест. Призовки за страните са изпратени на 

21.12.2017 г. 

След връщането от инстанционния контрол, съдебният състав с изрично 

определение е насрочил дата за открито заседание и е конституирал страните. 

 

Касационни дела 

2016 г. 

Висящи към 01.01.2016 г. - 86 дела; 

Образувани през 2016 г. - 94 дела; 

Свършени през 2016 г. - 80 дела; 

Висящи към 01.01.2017 г. - 100дела; 

2017 г. 

Висящи към 01.01.2017 г. - 100 дела; 

Образувани през 2017 г. - 114 дела; 

Свършени през 2017 г. - 107 дела; 

Висящи към 01.01.2018 г. - 107 дела. 

 

Адм. д. № 8839/2017 г. е образувано на 11.08.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение на АССГ, постъпила на 04.08.2017 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 14.09.2017 г. С определение от 26.09.2017 г. 

съдът е назначил на касационния жалбоподател преводач, който да се призове 

за следващото съдебно заседание. Първо открито съдебно заседание е 

насрочено за 21.05.2018 г., видно от списъка на лицата, призовани по делото. 

Призовки за страните са изпратени на 03.10.2017 г. В съдебно заседание от 

21.05.2018 г. е даден ход по същество. Делото е проверено в срока за 

произнасяне с решение. 



 
 

62 

Адм. д. № 7305/2017 г. е образувано на 23.06.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение на АССГ, постъпила на 22.06.2017 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 27.06.2017 г. Производството е насрочено в 

открито заседание на 17.09.2018 г., видно от списъка на лицата, призовани по 

делото, и от отбелязването, направено върху корицата. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

 

Съгласно предоставената информация, съдия Христова няма 

производства, образувани преди 01.01.2016г., които не са приключили към 

момента на проверката. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

 

2016г. – 0 бр; 

2017г. – 1 бр. 

Адм. д. № 12766/2016 г. е образувано на 15.11.2016 г. по касационни 

жалби срещу решение на АССГ и  частни жалби срещу определение за 

изменение на решението в частта за разноските, постъпили в съда на 

11.11.2016 г. Делото е разпределено на докладчик на 21.11.2016 г. Върху 

придружителното писмо, наред с печата с входящия номер, е положен печат за 

ход в открито заседание, в който е отразена датата на образуване. Делото е 

насрочено в открито заседание на 13.02.2017 г., видно от списъка на 

призованите лица и отбелязването на корицата. В открито заседание от тази 

дата е даден ход по същество. С определение от 21.04.2017 г. съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество и е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване 

на тълк. д. № 2/2015 г. за приемане на тълкувателно постановление от ОС на 

ВКС и І-ва и ІІ-ра колегии на ВАС. Определението е обжалвано и е образувано 

адм. д. № 6614/2017 г. на петчленен състав, приключило с определение от 

18.07.2017 г. По делото липсват данни, от които да става ясно по какъв начин 

се следи за приключването на тълкувателното дело, послужило като  

основание за спиране. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

 

2016г. – 2 бр; 

2017г. – 1 бр. 

Адм. д. № 12766/2016 г. е образувано по касационна жалба срещу 

решение на Административен съд – София-град. В съдебно заседание от 
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13.02.2017 г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С 

определение от 21.04.2017 г. съдът е отменил протоколното си определение за 

даване на ход по същество и е постановил спиране на производството на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване на тълк. д. № 2/2015 г. на 

ОСГТК на ВКС и І и ІІ колегия на ВАС. 

Адм. д. № 2182/2016 г. е образувано по касационна жалба срещу 

решение на Административен съд – Варна. В съдебно заседание от 13.03.2017 

г. съдът е обявил делото за решаване. С определение от 13.03.2017 г., 

постановено в срока за произнасяне по същество, съдът, след като е 

констатирал основанията по чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК, е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество, отвел се е от разглеждане на делото 

и е указал да се докладва на председателя на Трето отделение на ВАС за 

определяне на друг състав. 

Обстоятелствата по делата са установени от определенията, с които 

съдът е отменил дадения ход по същество. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

 

за 2016г. – 13 бр. дела; 

за 2017г. – 13 бр. дела. 

Адм. д. № 4038/2016 г. е образувано на 01.04.2016 г. по жалба срещу 

решение от 19.02.2016 г. на ВАС по адм. д. № 12981/2014 г. и е насрочено в 

първо открито заседание за 12.05.2016 г., видно от печата на съда върху 

съпроводителната бланка. Делото е разпределено на докладчик на 04.04.2016 

г., като изборът е удостоверен с подписа на съдия Монова. С разпореждане от 

04.04.2016 г. съдия Монова е определила състава, който да се произнася по 

движението на административното дело в закрито заседание. С разпореждане 

от 26.04.2016 г. на съдия Пунева е определен съставът, който да го разгледа в 

открито заседание. В заседание от 12.05.2016 г. е даден ход по същество. По 

делото е постановено решение от 04.07.2016 г., на която дата е върнато на 

първоинстанционния тричленен състав. 

Адм. д. № 6064/2017 г. е образувано на 29.05.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение от 10.03.2017 г. по адм. д. № 12236/2015 г. Делото е 

насрочено в първо открито съдебно заседание на 15.06.2017 г., видно от печата 

на съда за ход в открито заседание. С разпореждане от 29.05.2017 г. на съдия 

Монова е определен петчленният състав за произнасяне в закрито заседание, а 

с разпореждане от 12.06.2017 г. на съдия Пунева – петчленният състав за 

разглеждане на делото в открито заседание. В първо открито заседание от 

15.06.2017 г. е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

18.07.2017 г., на която дата делото е върнато на първоинстанционния състав. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 
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за 2016г. – 1 бр. дела; 

за 2017г. – 0 бр. дела. 

Адм. д. № 581/2016 г. е образувано на 15.01.2016 г. по частна жалба 

срещу определение от 16.11.2015 г. по адм. д. № 11855/2015 г. на петчленен 

състав. С определение от 09.02.2016 г. частната жалба е оставена без 

разглеждане. 

 

Административни дела, разгледани от съдията в закрито заседание 

2016г. – 32 бр. дела; 

2017г. – 40 бр. дела. 

Адм. д. № 2524/2016 г. е образувано на 26.02.2016 г. по частна жалба 

срещу определение от 13.01.2016 г. по адм. д. № 8331/2015 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 26.02.2016 г. С разпореждане от 26.02.2016 г. е 

определен съставът по делото. Производството е приключило с определение от 

21.03.2016 г. 

Адм. д. № 9715/2017 г. е образувано на 12.09.2017 г. по частна жалба 

срещу определение от 26.07.2017 г. по адм. д. № 4533/2017 г., с което 

тричленен състав е оставил без разглеждане жалба срещу мълчалив отказ на 

министъра на земеделието. Производството е разпределено на докладчик на 

19.09.2017 г., видно от протокола за избор, в който съдиите са участвали при 

100% натовареност. С разпореждане от 19.09.2017 г. съдия Монова е 

определила персонално съдиите, които ще участват в петчленния състав с 

докладчик съдия Галина Христова. Производството е приключило с 

определение от 03.10.2017 г., върнато на тричленния състав на същата дата. 

 

                             Съдия Пламен Петрунов 

 

Съдия Петрунов е избран за съдия във Върховния административен съд  

 

от 02.06.2015 г., където правораздава и към настоящия момент, член е на 

състава. 

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 154 бр. дела, в това 

число дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 162 бр.   

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 180 бр. дела, в това 

число дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 175 бр. 

 

Първоинстанционни дела 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016 г. - 20 дела; 

Образувани през 2016 г. - 23 дела; 

Свършени през 2016 г. - 35 дела; 
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Висящи към 01.01.2017 г. - 8 дела. 

2017 г. 

Висящи към 01.01.2017 г. - 8 дела; 

Образувани през 2017 г. - 11 дела; 

Свършени през 2017 г. - 13 дела; 

Висящи към 01.01.2018 г. - 6 дела. 

Адм. д. № 134/2016 г. е образувано на 06.01.2016 г. по жалба срещу 

решение на Министерството на околната среда и водите, постъпила на 

29.12.2015 г. и депозирана първоначално пред Административен съд – Плевен. 

Делото е докладвано за образуване, след като с определение от 29.12.2015 г., 

постановено по ч. адм. д. № 14255/2015 г., Върховният административен съд е 

обезсилил определение на Административен съд – Плевен, прекратил е 

производството пред съда в Плевен и го е изпратил по компетентност на 

Върховния административен съд. Производството е разпределено на 

докладчик на 11.01.2016 г. С разпореждане от същата дата, изписано върху 

протокола, е указано делото да се докладва на титуляря за преценка с оглед 

разпоредбата на чл. 98, ал. 2 АПК. С определение от 14.01.2016 г. съдът е 

оставил без разглеждане жалбата и е прекратил производството. Съобщение до 

жалбоподателя е изпратено на тази дата и е връчено на 21.01.2016 г. 

Адм. д. № 136/2016 г. е образувано на 06.01.2016 г. по жалба срещу 

заповед на министъра на отбраната, съдържаща и искане за спиране на 

изпълнението, постъпила в съда на 05.01.2016 г. В печат на съда за ход в 

открито заседание и насрочване на делото е отбелязана единствено датата на 

образуване. Делото е разпределено на докладчик на 07.01.2016 г. Върху 

протокола е положена резолюция от същата дата делото да се докладва на 

определения докладчик за произнасяне по искането за спиране. Съдът се е 

произнесъл с определение от 08.01.2016 г., препис от което е изпратено на 

жалбоподателя със съобщение от 08.01.2016 г. На 04.02.2016 г. е постъпила 

частна жалба, администрирана с разпореждане на съдия Пунева от 05.02.2016 

г. На 17.02.2016 г. е образувано ч. адм. д. № 2076/2016 г., приключило с 

определение от 23.02.2016 г. Делото е върнато на първоинстанционния състав 

на същата дата. Производството по жалбата е насрочено в открито заседание 

на 16.01.2017 г., което се установява от корицата на делото, списъка на лицата 

за призоваване и от изпратените на 08.01.2016 г. призовки за страните. В 

първото открито заседание от 16.01.2017 г. делото е обявено за решаване и 

решение е постановено на 01.02.2017 г. Преписи от съдебния акт са изпратени 

на страните със съобщения от същата дата. 

Адм. д. № 228/2017 г. е образувано на 06.01.2017 г. по жалба от 

20.12.2016 г. С разпореждане от 21.12.2016 г. на съдия Пунева производството 

е оставено без движение. Съобщение за указанията е изпратено на 23.12.2016 г. 

Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 05.01.2017 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 16.01.2017 г. Първо открито съдебно заседание е 

насрочено за 12.02.2018 г., което се установява от списъка на призованите лица 
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и изпратените на 18.01.2017 г. призовки. В първо открито заседание не е даден 

ход на делото поради нередовна процедура по призоваване и е отложено за 

12.03.2018 г. На последната дата е даден ход по същество и на 17.04.2018 г. е 

постановено решение, преписи от което са изпратени на страните със 

съобщения от същата дата. 

Адм. д. № 12947/2017 г. е образувано на 15.11.2017 г. по жалба срещу 

мълчалив отказ на министъра на правосъдието, постъпила на 14.11.2017 г., 

след като е изпратена по компетентност от АССГ. Върху придружителното 

писмо на АССГ е положен печат с входящ номер, дата и печат за ход на делото 

и насрочване в открито заседание. В последния е отбелязана само датата на 

образуване на производството. Делото е разпределено на докладчик на 

27.11.2017 г., видно от протокола. С определение от 08.02.2018 г. съдът е 

конституирал заинтересованите страни, насрочил е открито заседание за 

11.03.2019 г., указал е на ответника по жалбата и заинтересованата страна 

възможността за писмен отговор в 14-дневен срок, съответно на 

жалбоподателя да конкретизира искането си във връзка с поисканата 

експертиза. Постъпил писмен отговор на 01.03.2018 г. е изпратен на другите 

страни за становище в 7-дневен срок с разпореждане от 01.03.2018 г. Преписи 

от отговора са изпратени на страните със съобщения от 02.03.2018 г. Молба от 

23.03.2018 г. на жалбоподателя е администрирана с указания за становище от 

другата страна в 14-дневен срок, дадени с разпореждане от 23.03.2018 г. 

Препис от молбата е изпратен на страната със съобщение от същата дата, 

връчено на 29.03.2018 г. 

 

Касационни дела 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016 г. - 89 дела; 

Образувани през 2016 г. - 96 дела; 

Свършени през 2016 г. - 84 дела; 

Висящи към 01.01.2017 г. - 101 дела; 

2017 г. 

Висящи към 01.01.2017 г. - 101 дела; 

Образувани през 2017 г. - 112 дела; 

Свършени през 2017 г. - 109 дела; 

Висящи към 01.01.2018 г. - 104 дела. 

 

Адм. д. № 8838/2017 г. е образувано на 11.08.2017 г. по касационни 

жалби срещу решение на Административен съд – Русе, постъпили в съда на 

04.08.2017 г. В печата на съда за даване на ход и насрочване в открито 

заседание е отразена датата на образуване. Първо открито заседание е 

насрочено за 08.10.2018 г., датата за което е отбелязана в списъка на 

призованите по делото лица и на корицата. 
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Адм. д. № 7118/2017 г. е образувано на 20.06.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение на Административен съд – Варна, постъпила в съда на 

19.06.2017 г. Производството е разпределено на докладчик на 27.06.2017 г. 

Първо открито съдебно заседание е насрочено за 17.09.2018 г., което е 

отразено в списъка на лицата, призовани по делото, и на корицата. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

 

Съгласно предоставената информация, няма административни дела на 

доклад на съдия Петрунов, които са образувани преди 01.01.2016г. и не са 

приключили. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

 

Съгласно предоставената информация съдия Петрунов не е постановявал 

спиране по дела, обрзувани в проверявания период, съгласно предоставената 

информация. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 
 

за 2016г. – 1 бр.; 

за 2017г. – 0. 

Адм. д. № 2373/2016 г. е образувано по жалба срещу заповед на 

министъра на околната среда и водите. С определение от 21.07.2017 г. съдът е 

отменил протоколното си определение, с което е дал ход по същество в 

съдебно заседание от 22.05.2017 г. За да постанови съдебен акт в този смисъл, 

съдебният състав е приел, че делото не е изяснено от фактическа и правна 

страна, допуснал е съдебно-техническа експертиза и е указал да му се докладва 

за насрочване в открито заседание. 

Фактите по отменения ход по същество са описани от определението на 

съда, постановено в срока за произнасяне по същество. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

 

за 2016г. – 12 бр. дела; 

за 2017г. – 9 бр. дела. 

Адм. д. № 9118/2016 г. е образувано на 22.08.2016 г. по касационна 

жалба срещу решение от 27.05.2016 г. на ВАС, постановено по адм. д. № 

8534/2014 г. В печата на съда за даване на ход и насрочване в открито 

заседание е отбелязана само датата на образуване. Делото е разпределено на 



 
 

68 

съдия Петрунов на 23.08.2016 г. С разпореждане от 23.08.2016 г. съдия Монова 

е определила петчленен състав за произнасяне по движението на делото. 

Производството е насрочено в открито съдебно заседание на 15.09.2016 г. С 

разпореждане от 12.09.2016 г. съдия Пунева е определила съдиите за петчленен 

състав, които да участват при разглеждането му. В открито заседание от 

15.09.2016 г. е констатирано, че част от заинтересованите страни не са 

призовани редовно, не е даден ход на делото и е отложено за друга дата с ново 

призоваване. Следващо заседание е насрочено за 06.10.2016 г., видно от 

списъка на призованите лица. С разпореждане от 12.09.2016 г. на съдия Пунева 

е определен отново петчленен състав с оглед насроченото открито заседание, в 

които участват и съдии, които не са били част от предходния. Докладчикът в 

тези случаи не е променян. В съдебното заседание от 06.10.2016 г. е даден ход 

по същество и делото е обявено за решаване. Решение е постановено на 

16.12.2016 г., на която дата е върнато на състава, чийто акт се обжалва. 

Адм. д. № 5249/2017 г. е образувано на 09.05.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение по адм. д. № 11757/2015 г. на ВАС. Последното от своя 

страна е постановено по дело, образувано във връзка с отмяна на решение по 

друго първоинстанционно дело, върнато за разглеждане отново от друг 

тричленен състав. Настоящото касационно производство е насрочено в открито 

заседание за 15.06.2017 г., за което е направено отбелязване в печата върху 

съпроводителното писмо. Делото е разпределено на докладчик на 09.05.2017 г. 

С разпореждане от същата дата на съдия Монова е определен петчленният 

състав, който да се произнася при необходимост в закрити заседания по 

движението на делото. На 12.06.2017 г. е определен петчленният състав за 

разглеждане на делото. В открито заседание от 15.06.2017 г. е даден ход по 

същество. Решение е постановено на 21.07.2017 г., когато е и върнато на 

първоинстанционния състав. 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

 

за 2016г. – 1 бр. дела; 

за 2017г. – 1 бр. дела. 

Адм. д. № 306/2016 г. е образувано на 11.01.2016 г. по искане за отмяна 

на влязло в сила решение и е насрочено в открито заседание за 11.02.2016 г., на 

която дата е даден ход по същество. С определение от 22.03.2016 г. е отменено 

протоколното определение за даване на ход по същество, искането е оставено 

без разглеждане и производството е прекратено. С определение от 09.06.2016 г. 

е оставено без разглеждане молбата за допълване на определението от 

22.03.2016 г. 

Адм. д. № 14531/2017 г. е образувано на 29.12.2017 г. по искане за 

отмяна на определение, постановено от петчленен състав. Делото е насрочено 

в открито заседание на 09.02.2017 г., на която дата е обявено за решаване. На 

28.03.2017 г. е постановено решение, с което е отхвърлено искането за отмяна. 
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Административни дела, разгледани от съдията в закрито заседание 

 

2016г. – 30 бр. дела; 

2017г. – 44 бр. дела; 

Адм. д. № 11523/2016 г. е образувано на 12.10.2016 г. по частна жалба 

срещу определение от 13.09.2016 г. по адм. д. № 5311/2014 г., 3-членен състав. 

Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С 

разпореждане от същата дата са определени останалите членове на състава. 

Производството е приключило с определение от 20.12.2016 г. и същия ден е 

върнато на тричленния състав. 

Адм. д. № 9679/2017 г. е образувано на 12.09.2017 г. по частна жалба 

срещу определение от 16.06.2017 г. по адм. д. № 6557/2017 г., 3-членен състав. 

Делото е разпределено на докладчик на 19.09.2017 г. С разпореждане от 

19.09.2017 г. съдия Монова е определила останалите членове на състава, който 

да се произнесе по жалбата. Съдът се е произнесъл с определение от 04.10.2017 

г., на която дата е и върнал делото на първоинстанционния състав. 

 

                                      Съдия Юлиян Киров 

 

Съдия Юлиян Киров е избран за съдия в Административен съд – Враца и 

със Заповед № 280/29.02.2016 г. на председателя на Върховния 

административен съд е командирован в съда, считано от 01.03.2016 г., член на 

състава. 

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 151 бр. дела, в това 

число дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 126 бр.   

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 179 бр. дела, в това 

число дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 168 бр. 

 

Първоинстанционни дела 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016 г. - 8 дела; 

Образувани през 2016 г. - 18 дела; 

Свършени през 2016 г. - 18 дела; 

Висящи към 01.01.2017 г. - 8 дела. 

2017 г. 

Висящи към 01.01.2017 г. - 8 дела; 

Образувани през 2017 г. - 9 дела; 

Свършени през 2017 г. - 11 дела; 

Висящи към 01.01.2018 г. - 6 дела. 

Адм. д. № 2538/2016 г. е образувано на 26.02.2016 г. по жалба срещу 

решение на министъра на околната среда и водите, постъпила в съда чрез 
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административния орган на 16.02.2016 г. В печата на съда за ход в открито 

заседание и насрочване е отразена датата на образуване. Делото е разпределено 

на докладчик на 01.03.2016 г. Преди образуването, с разпореждане от 

17.02.2016 г. на председателя на ІІІ-то отделение, производството е оставено 

без движение за внасяне на държавна такса. Съобщение за указанията е 

изпратено на жалбоподателя на 18.02.2016 г., връчено на 22.02.2016 г. Молба в 

изпълнение на указанията е депозирана на 25.02.2016 г. Делото е насрочено в 

открито заседание на 16.05.2016 г., което обстоятелство се установява от 

отбелязването върху корицата на делото, списъка на лицата за призоваване и 

призовка, изпратена на 11.03.2016 г. С разпореждане от 11.05.2016 г. на 

председателя на отделението, съдия Светлана Борисова е определена да 

замести по делото определения докладчик за насроченото открито заседание. 

Разпореждането е мотивирано със Заповед № 389/12.04.2013 г. на председателя 

на съда за утвърждаване на постоянно действащи съдебни състави по колегии 

и заповед за отпуск на титуляра. В съдебно заседание от 16.05.2016 г. е даден 

ход на делото и за събиране на доказателства е отложено за 13.06.2016 г. В 

заседание от 13.06.2016 г. делото е докладвано от съдия Юлиян Киров и е 

даден ход по същество. По делото е постановено решение от 11.07.2016 г., 

препис от което е изпратен на страните със съобщения от 12.07.2016 г. 

Адм. д. № 4149/2016 г. е образувано на 05.04.2016 г. по жалба срещу 

решение на Министерски съвет, постъпила в съда на 04.04.2016 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 08.04.2016 г., първоначално на съдия Искра 

Александрова. С разпореждане от 15.04.2016 г., съдържащо само дата и 

подпис, е указано да се изискат доказателства от Национална компания 

„Стратегически инфраструктурни проекти” и от ответника. Съобщения за 

разпореждането са изпратени на 18.04.2016 г. Молби в изпълнение на 

указанията са депозирани на 21.04.2016 г., 25.04.2016 г. С подробно 

определение от 11.05.2016 г., постановено от съдия Александрова, са 

конституирани страните, допусната е съдебно-оценителна експертиза, 

назначено е вещо лице и делото е насрочено в открито заседание на 02.11.2016 

г. На 06.06.2016 г. е постъпила молба от заинтересована страна, адресирана до 

председателя на съда, за пренасрочване на множество дела, образувани във 

връзка с обжалване на едно и също решение на Министерския съвет. Върху 

молбата е положена резолюция делата да се пренасрочат до 01.11.2016 г. След 

молбата е приложен нов списък на лицата за призоваване, от която се 

установява, че делото е насрочено в първо открито заседание за нова дата – 

05.10.2016 г. Няма данни по делото за представено доказателство за внесен 

депозит. В съдебно заседание от 05.10.2016 г. е констатирано нередовно 

призоваване на част от участниците в процеса, направено е изявление от 

пълномощник, че на жалбоподателя трябва да бъде указано внасянето на 

депозит, за да не става причина за отлагане на делото, поради което не е даден 

ход. Съдът е указал да се изиска справка за починала страна и адресите на 

нейни наследници, постановил е спиране на производството за конституиране 
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на наследници и е разпоредил страните да се призоват за определената 

първоначална дата – 02.11.2016 г. С определение от 19.10.2016 г. 

производството е възобновено, конституирани са наследници и е указано 

страните да се призоват за 02.11.2016 г. С разпореждане от 02.11.2016 г. на 

председателя на отделението - съдия Пунева, съдия Искра Александрова е 

заместена по конкретно изброени в разпореждането дела от съдия Юлиян 

Киров, поради преместването й в друг състав на същия съд. В заседание от 

02.11.2016 г., с оглед нередовна процедура по призоваване, не е даден ход и 

делото е отложено за друга дата, с ново призоваване на страните. С протоколно 

определение от същото заседание съдът е определил 3-дневен срок на 

жалбоподателя да представи доказателство за внасяне на определения депозит, 

с указания че в противен случай техническата експертиза ще бъде заличена. 

Видно от списъка на лицата, призовани по делото, следващо открито заседание 

е насрочено за 14.12.2016 г. Призовки за страните са изпратени на 08.11.2016 г. 

С разпореждане от 16.11.2016 г., съдът е заличил заинтересована страна, на 

чието място е конституирал друга, указал е да се призове за следващо 

заседание, да й се изпрати препис от жалбата й възможността да представи 

отговор и доказателства. На 06.12.2016 г. е постъпила молба от жалбоподателя, 

с която е заявил, че оттегля жалбата си и съобразно чл. 155 АПК моли 

производството да бъде прекратено. С протоколно определение, постановено в 

открито заседание от 14.12.2016 г., съдът е оставил без разглеждане жалбата и 

е прекратил производството. 

Адм. д. № 13597/2017 г. е образувано на 30.11.2017 г. по жалба срещу 

заповед на министъра на отбраната, депозирана първоначално в 

Административен съд – София-град. Жалбата съдържа и искане за спиране на 

предварителното изпълнение на обжалвания акт. С определение от 28.11.2017 

г. АССГ е прекратил производството и го е изпратил по компетентност на 

ВАС, където е заведено на 30.11.2017 г. С отделна молба, депозирана на 

30.11.2017 г. във ВАС, повторно е направено искане за спиране на 

предварителното изпълнение на заповедта на министъра на отбраната. Делото 

е разпределено на докладчик на 30.11.2017 г. Върху протокола с ръкописно 

разпореждане без дата е указано делото да се докладва за произнасяне по 

искането за спиране. С определение от 30.11.2017 г. съдът се е произнесъл по 

искането, препис от което е изпратен на страната на същия ден. Актът е 

обжалван с частна жалба от 06.12.2017 г., изпратена за отговор в 3-дневен срок 

с разпореждане от 07.12.2017 г. Отговор е постъпил на 11.01.2018 г. На 

15.01.2018 г. е образувано ч. адм. д. № 621/2018 г., по което е постановено 

определение на петчленен състав от 26.01.2018 г. С определение от 02.02.2018 

г. съдът е насрочил делото в открито заседание на 13.05.2018 г. и е разпределил 

доказателствената тежест. 

Адм. д. 6557/2017 г. е образувано на 06.06.2017 г. по жалба, 

първоначално депозирана в АССГ, където производството е прекратено на 

25.05.2017 г. и делото е изпратено по подсъдност във ВАС. Жалбата съдържа и 
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искане за спиране на действието на обжалвания административен акт. Делото е 

постъпило във ВАС на 06.06.2017 г. и е разпределено на докладчик на 

13.06.2017 г. Върху протокола е положена резолюция за проверка на 

допустимостта и за разглеждане на искането за спиране на действието на 

административния акт. С определение от 16.06.2017 г. съдът е оставил без 

разглеждане жалбата, като недопустима, и е прекратил производството. 

Последното е обжалвано с частна жалба от 29.06.2017 г. С разпореждане на 

съдия Жанета Петрова е указано да се изпрати за отговор в 3 – дневен срок, 

след което да се докладва петчленен състав. В разпореждането е отбелязано, че 

администрирането се извършва от този съдия съгласно конкретна заповед на 

председателя на съда. На 12.09.2017 г. по жалбата е образувано ч. адм. д. № 

9679/2017 г., приключило с определение от 04.10.2017 г., с което е оставен в 

сила обжалваният акт. 

 

Касационни дела 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016 г. - 63 дела; 

Образувани през 2016 г. - 118 дела; 

Свършени през 2016 г. - 76 дела; 

Висящи към 01.01.2017 г. - 105 дела; 

2017г. 

Висящи към 01.01.2017 г. - 105 дела; 

Образувани през 2017 г. - 112 дела; 

Свършени през 2017 г.  - 114 дела; 

Висящи към 01.01.2018 г. - 103 дела. 

 

Адм. д. № 13376/2017 г. е образувано на 24.11.2017 г. по въззивна жалба 

срещу решение на АССГ, постъпила на 23.11.2017 г. Делото е разпределено на 

докладчик на 04.12.2017 г. Първо открито заседание е насрочено за 20.05.2019 

г., за което се съди от отбелязването в списъка на призованите по делото лица 

и от корицата на делото. 

Адм. д. № 13593/2017 г. е образувано на 30.11.2017 г. по жалба срещу 

решение на Административен съд – Пазарджик, постъпила на 29.11.2017 г. 

Производството е разпределено на докладчик на 06.12.2017 г. Първо открито 

съдебно заседание е насрочено за 27.05.2019 г. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

 

Съгласно предоставената информация, съдия Киров няма 

административни дела, образувани преди 01.01.2016г., които не са приключили 

към момемнта на проверката. 
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Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

 

2016г. – 0; 

2017г. – 1 бр. 

Адм. д. № 5693/2017 г. е образувано на 17.05.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение на АССГ и частна жалба срещу определение на същия 

съд, постъпили във ВАС на 16.05.2017 г. Делото е разпределено на докладчик 

на 24.05.2017 г. Първо открито съдебно заседание е насрочено за 28.03.2018 г. 

С разпореждане от 26.02.2018 г. на съдия Пунева е разпоредила съдия Юлиян 

Киров, поради командироване, да бъде заместен от съдия Аглика Адамова. 

Към разпореждането са приложени копия на две заповеди на 

административния ръководител, въз основа на които е постановено и 

разпореждането. С ново разпореждане от 26.03.2018 г. на съдия Пунева, съдия 

Аглика Адамова е заместена от съдия Юлиян Киров, с оглед командироване 

извън страната на съдия Адамова. С протоколно определение, постановено в 

проведеното открито заседание от 28.03.2018 г., съдът е спрял производството 

по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване на дело С-

571/2016 г. на СЕС, образувано по преюдициално запитване на 

Административен съд – Варна. 

Адм. д. № 13832/2016 г. е образувано на 12.12.2016 г. по касационна 

жалба срещу решение на Административен съд – Перник, постъпила на 

28.11.2016 г. С разпореждане от 29.11.2016 г., постановено от съдия Пунева, е 

указано жалбата да се върне на първоинстанционния съд, тъй като не е 

подписана и липсват данни за упълномощаването. Молби в изпълнение на 

указанията са постъпили на 02.12.2016 г., на 07.12.2016 г. и на 12.12.2016 г. 

Делото е разпределено на докладчик на 16.12.2016 г. С разпореждане без дата, 

изписано върху протокола за случаен избор, са дадени указания на 

жалбоподателя да отстрани нередовности. Делото е насрочено в открито 

заседание на 17.05.2017 г. С протоколно определение от тази дата съдът е 

постановил спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. с чл. 144 АПК до 

постановяване на тълкувателно постановление по тълк. д. № 1/2017 г. от 

общите събрания на ВКС и на ВАС. Няма данни за приключването на 

преюдициалното производство. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

 

за 2016г. – 3 бр.; 

за 2017г. – 0.  

Адм. д. № 4211/2016 г. е образувано по жалба срещу решение на 

Министерски съвет. В съдебно заседание от 19.09.2016 г. е даден ход по 

същество и делото е обявено за решаване. С определение от 20.10.2016 г. съдът 
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е отменил протоколното определение за даване на ход по същество и е 

насрочил делото в открито заседание на 28.11.2016 г. Съдебният акт е 

постановен, след като съдебният състав е констатирал, че не са конституирани 

заинтересовани страни. 

Адм. д. № 3346/2016 г. е образувано по жалба срещу решение на 

Министерски съвет за отчуждаване на имоти. С определение от 20.10.2016 г. 

съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по същество, 

постановено в открито заседание от 19.09.2016 г, конституирал е 

заинтересовани страни и е насрочил делото в открито заседание на 21.11.2016г. 

Фактите по двете производства, са установени от определенията с които 

съдът е отменил дадения ход по същество. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 
 

за 2016г. – 8 бр. дела; 

за 2017г. – 8 бр. дела. 

Адм. д. № 9048/2016 г. е образувано на 15.08.2016 г. по касационна 

жалба срещу решение на ВАС, постановено по адм. д. № 8635/2015 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 16.08.2016 г. Производството е насрочено в 

открито заседание за 15.09.2016 г., като датата е отразена в печата на съда за 

ход в открито заседание, положен върху съпроводителната бланка. С 

разпореждане от 16.08.2016 г. е определен съставът, който при нужда да се 

произнася в закрити заседания. С разпореждане от 12.09.2016 г. е определен 

петчленният състав при разглеждането му в открито заседание. В открито 

съдебно заседание от 15.09.2016 г. е даден ход по същество и делото е обявено 

за решаване. Решение е постановено на 28.11.2016 г. 

Адм. д. № 5805/2017 г. е образувано на 19.05.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение № 2115/2017 г. по адм. д. № 14658/2015 г. 

Разпределението е извършено на 22.05.2017 г., видно от протокола, 

удостоверяващ електронния избор. Делото е насрочено в открито заседание на 

15.06.2017 г., което е отбелязано в печата на съда за ход в открито заседание. С 

разпореждане от 22.05.2017 г. съдия Монова е определила петчленен състав за 

произнасяне при необходимост по движението на делото. С разпореждане от 

12.06.2017 г. на съдия Пунева е определен съставът за разглеждане на делото. 

В първото открито съдебно заседание от 15.06.2017 г. е даден ход по същество 

и делото е обявено за решаване. Решение е постановено на 17.07.2017 г. и е 

върнато на тази дата на първоинстанционния състав. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

 

за 2016г. – 0 бр. дела; 

за 2017г. – 1 бр. дела. 
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Адм. д. № 1007/2017 г. е образувано на 25.01.2017 г. по молба за отмяна 

на влязло в сила определение. С определение от 29.03.2017 г. съдът е оставил 

без разглеждане искането и прекратил производството. 

 

Административни дела, разгледани от съдията в закрито заседание 

 

2016г. – 28 бр. дела; 

2017г. – 42 бр. дела. 

Адм. д. № 10583/2016 г. е образувано на 20.09.2016 г. по частна жалба 

срещу определение от 01.08.2016 г. по ч. адм. д. № 7975/2016 г., 3-членен 

състав. Делото е разпределено на докладчик на 20.09.2016 г. и с разпореждане 

от същата дата е определен съставът за произнасяне по жалбата. С ново 

разпореждане от 27.10.2016 г. е определен нов петчленен състав, в който съдия 

Генков е заменен със съдия Куцарова, поради продължително отсъствие, 

свързано със заболяване на първия. Последният състав се е произнесъл с 

определение от 15.11.2016 г. 

Адм. д. № 13008/2017 г. е образувано на 16.11.2017 г. по частна жалба 

срещу определение от 16.10.2017 г. по адм. д. № 8990/2017 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 16.11.2017 г. и с разпореждане от 16.10.2017 г. е 

определен съставът, който да го разгледа. Производството е приключило с 

определение, постановено на 18.12.2017 г. 

 

Съдия Юлия Раева 

 

Съдия Юлия Раева е избрана за съдия във Върховния административен 

съд, считано от 03.05.2017 г., където правораздава и към момента на 

проверката. 

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 76 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 134 бр. 

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 148 бр. дела, в това 

число дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 113 бр. 

 

Първоинстанционни дела 

 

2016 г. 

Висящи към 01.01.2016 г. - 2 дела; 

Образувани през 2016 г. - 4 дела; 

Свършени през 2016 г. - 0 дела; 

Висящи към 01.01.2017 г. - 6 дела; 

2017 г. 
Висящи към 01.01.2017 г. - 6 дела; 
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Образувани през 2017 г. - 6 дела; 

Свършени през 2017 г. - 12 дела; 

Висящи към 01.01.2018 г. - 0 дела. 

 

Адм. д. № 2950/2016 г. е образувано на 09.03.2016 г. по жалба срещу 

решение на Министерски съвет, заведена в съда на 08.03.2016 г. На 17.03.2016 

г. делото първоначално е разпределено на съдия Таня Куцарова. С определение 

от 02.04.2016 г., постановено в състав със съдия Куцарова, съдът е 

конституирал страните, дал е указания за представяне на доказателства, 

допуснал е съдебно-оценителна експертиза и е насрочил делото в открито 

заседание на 24.04.2017 г. С разпореждане от 19.04.2017 г. на съдия Пунева – 

председател на отделението, е разпоредено докладчикът да бъде заместен от 

съдия Юлия Раева. Разпореждането е мотивирано с преминаването на 

първоначалния докладчик в друг състав. Заключението е депозирано на 

20.04.2017 г. В открито заседание от 24.04.2017 г. е даден ход по същество и на 

22.05.2017 г. е постановено решение по делото, неподлежащо на обжалване. 

Адм. д. № 4857/2017 г. е образувано на 27.04.2017 г. по жалба срещу 

мълчалив отказ на министъра на вътрешните работи, изпратена по подсъдност 

от АССГ съгласно определение от 19.04.2017 г. Делото е постъпило във ВАС 

на 26.04.2017 г. и е разпределено на докладчик на 05.05.2017 г. С подробно 

определение от 19.10.2017 г. съдът е дал указания на ответника да представи 

доказателства. Съобщение за указанията е изпратено на 23.10.2017., връчено на 

26.10.2017 г. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 14.05.2018 г., 

което се установява от списъка на лицата, призовани по делото, и от 

отбелязването на неговата корица. С определение от 09.11.2017 г., постановено 

преди провеждането на насроченото открито заседание, съдия Раева е оставила 

жалбата без разглеждане, като процесуално недопустима, и е прекратила 

производството. Съобщения с определението на съда са изпратени на страните 

на 09.11.2017 г. 

 

Касационни дела 

 

2016 г. 
Висящи към 01.01.2016 г. - 5 дела; 

Образувани през 2016 г. - 37 дела; 

Свършени през 2016 г. - 0 дела; 

Висящи към 01.01.2017 г. - 42 дела. 

2017 г. 
Висящи към 01.01.2017 г. – 42 дела; 

Образувани през 2017 г. - 78 дела; 

Свършени през 2017 г. – 55 дела; 

Висящи към 01.01.2018 г. - 65 дела. 
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Адм. д. № 8699/2016 г. е образувано на 28.07.2016 г. по касационна жалба 

срещу решение на АС-Плевен. Видно от данните в списъка с призованите 

лица, делото е насрочено в открито съдебно заседание за 06.11.2017г., когато е 

даден ход по същество и същото е обявено за решаване. Окончателното 

решение е постановено на 06.12.2017г.  

Адм. д. № 5288/2017 г. е образувано на 09.05.2017 г. по касационна жалба 

срещу решение на АССГ. Видно от данните в списъка с призованите лица, 

делото е насрочено в открито съдебно заседание за 09.10.2017г., когато е даден 

ход по същество и същото е обявено за решаване. Окончателно решение е 

постановено на 28.11.2017г.  

  

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

 

Съгласно предоставената информация, няма висящи дела на доклад 

съдия Раева, които да са образувани преди 01.01.2016г. и да не са приключени 

към момента на проверката. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката  
Съдия Раева няма дела, по които производството е спряно, съгласно 

предоставената информация.  

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 
Съдия Раева няма дела на нейн доклад, по които е постановено 

определение, с което е отменено определението за  хода по същество, съгласно 

предоставената информация.  

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

През 2016 г. съдия Раева не е участвала като докладчик по дела, 

разглеждани в петчленен състав. През 2017 г. е била докладчик по 11 дела. 

Адм. д. № 13828/2017 г. е образувано на 06.12.2017 г. по молба, с която 

са направени едновременно искания за тълкуване, допълване, обявяване на 

нищожност и отмяна по реда на чл. 237-249 от АПК на определение по адм. 

дело № 5735/2017 г. по описа на ВАС. С определение молбата в едната й част е 

оставена без уважение, а в другата е изпратена на тричленен състав на VІ 

отделение, за администриране. 

Адм. д. № 13829/2017 г. е образувано на 06.12.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение, постановено по адм. дело № 4521/2017 г. по описа на 

Върховния административен съд, VІІ отделение. С решение от 15.05.2018 г. 

касационната жалба е оставена без разглеждане. 
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Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 
Съдия Раева не е била докладчик през проверявания период по дела, 

разглеждани от седемчленен състав, според предоставената информация. 

 

Административни дела, разгледани от съдията в закрито заседание 

 

През 2016 г. не е разглеждала дела в закрити заседания, през 2017 г. е 

била докладчик по 40 производства. 

Адм. д. № 9709/2017г. е образувано на 12.09.2017 г. по частна жалба 

срещу определение от 11.07.2017 г. по адм. д. № 4166/2017 г. по описа на ВАС. 

С определение от 11.10.2017г. съдът е оставил в сила обжалваното 

определение.  

Адм.д. № 12762/2017 г. е образувано на 10.11.2017 г. по частна жалба 

срещу срещу определение, постановено по адм. дело № 11286/2017 г. по описа 

на Върховния административен съд, седмо отделение. С определение от 

28.11.2017 г. обжалваното определение е оставено в сила. 
 

Съдия Панайот Генков 

  

Съдия Генков е избран за съдия във ВАС от 1999г., член е на състава през 

периода на проверката, до 24.04.2017г., от когато е командирован в АС-Бургас. 

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 156 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 145 бр.   

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 40 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 61 бр. 

 

Първоинстанционни дела: 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016г.     13 дела 

Образувани през 2016г.     10 дела 

Свършени през 2016г.   18 дела 

Висящи към 01.01.2017г.   5 дела  

2017г.        

Висящи към 01.01.2017г.       5 дела 

Образувани през 2017г.       2 дела 

Свършени през 2017г.     7 дела 

Висящи към 01.01.2018г.    0 дела  

 

Адм.д. № 3783/2016г. е образувано на 28.03.2016г. по жалба срещу 

решение на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на 

имоти и части от имоти-частна собственост, за държавна нужда, подадена в 
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съда на 21.03.2016г. Разпределено е на доклад на съдия Генков на 31.03.2016г. 

и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение. С 

разпореждане от 22.03.2016г. е даден 7-дневен срок за отстраняване на 

констатираните нередовности. Указанията са изпълнени на 25.03.2016г. С 

определение в з.з. от 11.04.2016г. делото е насрочено за разглеждане на 

08.05.2017г. С оглед на подадена молба от 06.06.2016г., с разпореждане без 

дата, поставено върху молбата, е наредно делото да се пренасрочи до 

01.11.2016г. Видно от изготвените призовки и списъка на призованите лица от 

15.06.2016г. делото е насрочено за разглеждане на 03.10.2016г. На 09.08.2016г. 

е постъпила молба с отказ от оспорване по чл. 155, ал. 3 от ГПК. С 

определение от 19.09.2016г. на основание чл. 159, ал. 1, т. 8 от АПК 

производството по делото е прекратено. 

Адм.д. № 2318/2016г. е образувано на 22.02.2016г. по жалба срещу 

решение на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на 

имоти и части от имоти-частна собственост, за държавна нужда, подадена в 

съда на 19.02.2016г. Разпределено е на доклад на съдия Генков на 14.02.2016г. 

и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение. С 

определение в з.з. от 07.03.2016г. делото е насрочено за разглеждане на 

27.03.2017г. На 29.03.2016г. са изпратени призовки на страните. На проведено 

на 27.03.2017г. о.с.з. делото е обявено за решаване. Решението е постановено 

на 10.05.2017г. 

Адм.д. № 3789/2017г. е образувано на 31.03.2017г. по подадена искова 

молба, с правно основание чл. 49 вр. чл. 45 ЗЗД, против държавата, чрез 

министъра на финансите, ВСС и ВКС. С определение в з.з. от 10.04.2017г. е 

наредено исковата молба да бъде изпратена по компетентност на СГС и 

производството по делото е прекратено.  

Адм.д. № 1366/2017г. е образувано на 02.02.2017г. по жалба срещу 

заповед на заместник-министъра на земеделието и храните пред АС-Бургас, 

като с определение № 154 от 30.01.2017 г. съдът е изпратил делото по 

подсъдност на ВАС. С определение в з.з. от 05.04.2017г. е повдигнат спор за 

подсъдност между тричленен състав на ВАС, трето отделение и АС-Бургас и 

делото е изпратено на петчленен състав на ВАС.  

 

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.       80 дела 

 Образувани през 2016г.       26 дела 

 Свършени през 2016г.     82 дела 

 Висящи към 01.01.2017г.    24 дела  

 2017г.       

 Висящи към 01.01.2017г.        0 дела 
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 Образувани през 2017г.        2 дела 

 Свършени през 2017г.      26 дела 

 Висящи към 01.01.2018г.     0 дела  

Адм.д. № 1026/2016г. е образувано на 27.01.2016г. по касационна жалба 

срещу решение, постановено по адм.д. № 9911/2014 г. по описа на АССГ. На 

проведено на 20.02.2017г. о.с.з. е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Решението е постановено на 27.03.2017г.  

Адм.д. №  3437/2017г. е образувано на 23.03.2017г. по касационна жалба 

срещу решение от 15.02.2017 г., постановено по адм. дело № 12567/2016 г. по 

описа на АССГ. С определение от 15.05.2017г. е отменено определението, 

постановено в закрито съдебно заседание на 04.04.2017 г., с което е назаначен 

преводач, касационната жалба е оставена без разглеждане и производството по 

делото е прекратено.  

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Съдия Генков няма дела, образувани преди 01.01.2016г. и неприключили 

към момента на проверката, според предоставенатка информация. 

  

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

За 2016г. –  1 дело; 

За 2017г. няма дела на доклад на съдия Генков, по които производството 

да се спряно през периода на проверката. 

Адм.д. № 562/2016г. е образувано на 14.01.2016г. по касационна жалба 

срещу решение от 04.11.2015г. по адм.д. № 8382/2014г. по описа на АССГ, 

постъпила в съда на 13.01.2016г. С определение в з.з. от 29.11.2016г., на 

основание чл. 229, ал. 4 от ГПК, производството по делото е спряно до 

приключването на гр.д. № 46531/2015г. по описа на СРС, 44-ти състав, с влязъл 

в сила съдебен акт. С писмо от 03.02.2017г. е изискана справка от СРС за 

движението на горепосоченото дело. На 20.04.2017г. е постъпила информация 

от СРС, че делото е насрочено за разглеждане на 21.06.2017г. С писма от 

14.03.2018г. и 02.04.2018г. отново е изискана информация от СРС за движение 

на делото. С писмо от 10.04.2018 г. от СРС, съдът е уведомен, че с оглед 

подадената въззивна жалба, гр.д. № 46531/2015г. по описа на СРС е изпратено 

на 19.02.2018г. на СГС и все още не е върнато на СРС. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

За 2016г. и 2017г. няма дела на доклад на съдия Генков с отменен ход по 

същество, съгласно предоставената информация. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 
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За 2016г. – 11 бр. дела; 

За 2017г. – 4 бр. делa; 

Адм.д. № 3254/2016г. е образувано на 15.03.2016г. по касационни жалби 

срещу решение от 16.12.2015г. по адм.д. № 10224/2013г. по описа на ВАС, IV-

то отделение, подадени в съда на 19.01.2016г. и 20.01.2016г. Разпределено е на 

доклад на съдия Генков на 15.03.2016г. и към делото е приложен протокол за 

избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам.- 

председател на ВАС. Приложен е и протокол за корекция на техническа 

грешка от 21.03.2016г., като причина за корекцията е посочен погрешно 

въведен номер на дело - 3254. Делото е насрочено за разглеждане на 

07.04.2016г. /видно от дата вписана в печат, списъка на призованите лица, 

оформените призовки и корицата на делото/. С разпореждане от 20.01.2016г. на 

съдия Мариника Чернева-председател на IV-то отделение е наредено в 7-

дневен срок жалбоподателят да внесе дължимата държавна такса, както и след 

изпълнение на указанията да се изпратят преписи от жалбата на другите страни 

за писмен отговор и доказателства в 14-дневен срок от съобщението, и да се 

изпрати на 5-членен състав по компетентност. Указанието е изпълнено с молба 

от 02.02.2016г. Съобщения за преписи от касационната жалба са изпратени на 

04.02.2016г., получени на 10.02.2016г.  Отговор е постъпил на 23.02.2016г. С 

разпореждане от 02.03.2016г. на съдия Румяна Монова – зам. -председател на 

ВАС е наредено в 7-дневен срок от съобщението подписалият касационната 

жалба, да представи пълномощно за процесуално представителство пред 

касационната инстанция. Указанието е изпълнено на 14.03.2016г. С 

разпореждане от 13.03.2016г. на съдия Румяна Монова – зам. -председател на 

съда, във връзка със Заповед № 282 от 20.03.2013г. на председателя на ВАС и 

съобразно чл. 22, ал. 1, т. 5 от ГПК, е определен съдебеният състав, който в 

закрити заседания при необходимост да св произнася по движение на адм.д. № 

3254/2016г. по описа на ВАС-петчленен състав: председател – съдия Ваня 

Пунева, членове – съдия Панайот Генков – докладчик, съдия Галина Христова, 

съдия Мира Райчева и съдия Албена Радославова. В същото разпореждане е 

посочено, че графикът на откритото съдебно заседание следва да се определя 

съгласно Заповед № 282 от 20.03.2013г. на председателя на ВАС. С 

разпореждане от 04.04.2016г. на съдия Ваня Пунева – председател на III-то 

отделение, във връзка със Заповед № 282 от 20.03.2013г. на председателя на 

ВАС за утвърждаване на постоянно действащи състави по колегии, е 

определен съдебният състав за разглеждане на адм.д. № 3254/2016г., насрочено 

за 07.04.2016г. – председател – съдия Ваня Пунева, членове – съдия Панайот 

Генков, съдия Жанета Петрова, съдия Светлана Борисова и съдия Искра 

Александрова. На проведено на 07.04.2016г. о.с.з. делото е обявено за 

решаване. Решението е постановено на 07.12.2016г. На 13.12.2016г. е 

постъпила молба с правно основание чл. 248 от ГПК. С разпореждане от 

14.12.2016г. на съдия Румяна Монова – зам. -председател на съда е наредено да 

се изпратят преписи от молба на другите страни за писмен отговор и 
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доказателства в 7-дневен срок от съобщението и делото да се докладва на 

докладчика за произнасяне. Отговорът е постъпил на 29.12.2016г. На 

16.01.2017г. е постановено определение с оглед на постъпилата молба от 

13.12.2016г. На 25.01.2017г. е постъпила молба с правно основание чл. 248 от 

ГПК за отмяна на определението от 16.01.2017г. С разпореждане от 

26.01.2017г. на съдия Румяна Монова е наредено да се изпратят преписи от 

молбата на другите страни за писмен отговор и доказателства в 7-дневен срок 

от съобщението и делото да се докладва на докладчика за произнасяне. 

Отговорът е постъпил на 15.02.2017г. На 07.03.2017г. е постановено 

определение с оглед на постъпилата молба от 25.01.2017г.           

Адм.д. № 2767/2017г. е образувано на 08.03.2017г. по искане за отмяна, на 

основание чл. 239, т. 5 от АПК. Делото е насрочено за разглеждане на 

06.04.2017г. видно от списъка с призованите лица. На проведено на 

06.04.2017г. о.с.з. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Решението е постановено на 11.09.2017г.  

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

За 2016г. – 1 дело; 

за 2017г. няма дела, разгледани от съдия Генков като докладчик в 

седемчленен състав. 

Адм.д. № 12669/2016г. е образувано на 14.11.2016г. по частна жалба 

срещу определение от 10.10.2016 г., постановено по адм.д. № 9065/2016 г. по 

описа на ВАС, петчленен състав на I-ва колегия. Разпределено е на доклад на 

съдия Генков. С определение от 30.01.2017г. обжалваното определение е 

отменено и делото е върнато на същия съд и състав за продължаване на 

процесуалните действия. 

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

2016г. – 27 бр.; 

2017г. – 14 бр. 

Адм.д. № 2075/2016г. е образувано на 17.02.2016г. по частна жалба срещу 

определение  от 18.01.2016г., постановено по адм.д. № 14358/2015г. по описа 

на ВАС, подадена в съда на 04.02.2016г. Разпределено е на доклад на съдия 

Генков на 17.02.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам. -

председател на съда. С разпореждане от 17.02.2016г. на съдия Румяна Монова 

е определен съдебния състав по делото – председател – съдия Ваня Пунева, 

членове – съдия Панайот Генков – докладчик, съдия Галина Христова, съдия 

Мира Райчева и съдия Албена Радославова. С определение от 25.02.2016г. 

производството по делото е спряно „до произнасянето на тричленен състав на 

ВАС по адм.д. № 14358/2015г. по поправката на допуснатата в определението 

от 18.01.2016г. ОФГ, по реда на чл. 175, ал. 1 от АПК“. Разпоредено е делото 

да се върне на същия съд за произнасяне по допуснатата в определението от 
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18.01.2016г. ОФГ по реда на чл. 175, ал. 1 от АПК, след което същото да се 

изпрати на петчленен състав за продължаване на съдопроизводствените 

действия. С определение от 07.03.2016г. по адм.д. № 14358/2015г. на ВАС е 

допусната поправка на ОФГ в диспозитива на определението от 18.01.2016г. С 

определение от 18.04.2016г. по проверяваното дело, обжалваното определение 

е оставено в сила. 

Адм.д. № 2694/2017г. е образувано на 07.03.2017г. по частна жалба 

против определение от 02.02.2017 г., постановено по адм. дело № 13383/2016 г. 

на ВАС, тричленен състав на І-во отделение. С определение в з.з. от 

06.06.2017г. обжалваното определение е оставено в сила.  

                                    

                                 Съдия Любомир Гайдов 

 

Със Заповед № 1521/19.10.2016 г. на председателя на Върховния 

административен съд, считано от 24.10.2016 г. е командирован във ВАС. 

Титуляр е от 10.02.2017 г.  

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 161 бр. дела, в това 

число дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 36 бр. 

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 11 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 27 бр. 

Първоинстанционни дела 

 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016 г. - 1 дело; 

Образувани през 2016 г. - 3 дела; 

Свършени през 2016 г.  - 4 дела; 

Висящи към 01.01.2017 г. - 0 дела. 

 

Адм. д. № 2207/2016 г. е образувано на 19.02.2016 г. по жалба срещу 

решение на Министерски съвет за отчуждаване на имоти, постъпила в съда на 

18.02.2016 г. Делото е разпределено на докладчик на 21.02.2016 г., 

първоначално на съдия Панайот Генков. С определение от 07.03.2016 г. съдът е 

конституирал страните, допуснал е съдебно-оценителна експертиза и е 

насрочил делото в открито заседание на 24.10.2016 г. Заключението е 

представено по делото на 18.10.2016 г. С разпореждане от 25.10.2016 г. на 

председателя на отделението /съдия Пунева/ е разпоредено по конкретни дела, 

между които и настоящото производство, докладчикът да бъде заместен от 

съдия Любомир Гайдов. Разпореждането е мотивирано със Заповед № 

389/12.04.2013 г. на председателя на съда за утвърждаване на постоянно 

действащите състави, болничен лист, издаден на съдия Панайот Генков и 

Заповед № 1525/20.10.2016 г., с която съдия Любомир Гайдов е разпределен в 
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ІІІ-то отделение на Върховния административен съд. В съдебно заседание от 

24.10.2016 г. делото е докладвано от съдия Гайдов, допусната е допълнителна 

задача на експертизата и за събиране на доказателства е отложено за 14.11.2016 

г. В заседание от тази дата съдът не е дал ход на делото, след като е 

констатирал, че не е изготвено заключението по поставената допълнителна 

задача и го е отложил за друга дата, с ново призоваване на страните. Следващо 

открито заседание е насрочено за 05.12.2016 г., видно от призовките, изпратени 

на страните на 17.11.2016 г. Заключението е депозирано на 02.12.2016 г. В 

заседание от 05.12.2016 г. е даден ход по същество и на 16.01.2017 г. е 

постановено окончателно съдебно решение. 

 

Касационни дела 

 

2016 г. 
Висящи към 01.01.2016 г. - 10 делa; 

Образувани през 2016 г. - 11 дела; 

Свършени през 2016 г. - 17 дела; 

Висящи към 01.01.2017 г. - 4 дела. 

2017 г. 
Висящи към 01.01.2017 г. - 4 делa; 

Образувани през 2017 г. - 0 дела; 

Свършени през 2017 г. - 4 дела; 

Висящи към 01.01.2018 г. - 0 дела. 

 

Адм. д. № 731/2016 г. е образувано на 19.01.2016 г. по касационна жалба 

срещу решение от 09.12.2015 г. по адм.д. № 404/2015 г. по описа на 

Административен съд – Русе. Делото е насрочено в открито съдебно заседание 

на 16.01.2017 г., видно от списъка на призованите лица. На проведено на 

16.01.2017 г. о.с.з. делото е обявено за решаване. С решение от 02.02.2017 г. 

съдът е оставил в сила обжалвания акт. 

Адм. д. № 10849/2016 г. е образувано на 27.09.2016 г. по касационна 

жалба срещу решение от 11.07.2016 г., постановено по адм.д. № 9085/2014 г. на 

АССГ. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 23.01.2017 г., видно 

от списъка на призованите лица. На проведено на 23.01.2017 г. о.с.з. делото е 

обявено за решаване. С решение от 06.02.2017 г. съдът е отменил обжалвания 

акт в едната му част. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

 Към момента на проверката не са били налични висящи дела на доклад 

на съдия Гайдов, образувани преди 01.01.2016г., производствата по които не са 

приключили, съгласно предоставената информация. 
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Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

Съдия Гайдов не е постановявал спиране по делата в проверявания 

период, според предоставената информация. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

Съгласно предоставената информация, няма дела на доклачика, по които 

да е постановявал определения за отмяна на дадения ход по същество. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

 

През 2016 г. е разпределено 1 дело от тази категория на съдия Гайдов, а 

през 2017 г. – 8 дела. 

Адм.д. № 13374/2016г. е образувано на 02.12.2016г. по искане за отмяна 

на влязло в сила решение от 11.11.2015г. по адм.д. № 13366/2014 г. на ВАС, 

Първо отделение. Делото е насрочено за разглеждане на 19.01.2017г., видно от 

списъка с призованите лица. На проведеното на 19.01.2017г. о.с.з. е даден ход 

по същество и делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 

31.01.2017г.  

Адм.д. № 8543/2017г. е образувано на 21.07.2017г. по касационна жалба 

на министъра на вътрешните работи срещу решение от 31.05.2017 г., 

постановено по адм.д. № 2105/2016г. по описа на ВАС, Пето отделение. 

Делото е насрочено за разглеждане на 12.10.2017г., видно от списъка с 

призованите лица. На проведеното на 12.10.2017г. о.с.з. е даден ход по 

същество и делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 

30.10.2017г.  

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

 

Адм.д. № 12523/2016 г. е образувано на 08.11.2016г. по частна жалба 

/молба за отмяна, наименована искова молба/ срещу решение № 

15319/17.12.2014 г., постановено по адм.д. № 14324/2014 г. на ВАС, Петчленен 

състав. Разпределено е на доклад на съдия Гайдов. С определение от 31.01.2017 

г. молбата за отмяна е оставена без разглеждане и производството по делото е 

прекратено. 

 

Административни дела, разгледани от съдията в закрито заседание 

 

През 2016 г. съдия Гайдов е бил докладчик по 11 дела, разгледани в 

закрито заседание, а през 2017 г- - по 9 дела. 

Адм. д. № 13267/2016г. е образувано на 29.11.2016 г. по частна жалба 

срещу определение от 15.11.2016 г. по адм. д. № 11899/2016 г. по описа на 

http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136905508&dbId=0&refId=22140519
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136905508&dbId=0&refId=22140519


 
 

86 

ВАС, тричленен състав. С определение от 19.01.2017 г. съдът е оставил в сила 

обжалвания акт. 

Адм. д. № 13495/2017г. е образувано на 29.11.2017 г. по частна жалба 

срещу определение от 30.10.2017 г. по адм. д. № 11899/2016 г. по описа на 

ВАС, Пето отделение. С определение от 28.12.2017 г. съдът е отменил 

обжалваното определение и е върнал делото на същия състав за продължаване 

на съдопроизводствените действия и разглеждане по същество на подадената 

жалба. 

 

ІІ състав 

Съдия Жанета Петрова – от 31.10.2016г. до 24.04.2017г. е член III състав; 

от 24.04.2017г. е председател на II състав; 

Съдия Светлана Борисова – от 31.10.2016г. до 24.04.2017г. е член на III 

състав; от 24.04.2017г. член на II състав; 

Съдия Аглика Адамова – от 13.11.2017г. член на II състав. 

 

                              Съдия Жанета Петрова 
 

Съдия Жанета Петрова е съдия във Върховния административен съд от 

30.12.2011 г. и към момента на проверката, председател на състава. 

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 154 бр. дела, в това 

число дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 147 бр. 

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 180 бр. дела, в това 

число дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 168 бр. 

 

Първоинстанционни дела 
 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016 г. - 12 дела; 

Образувани през 2016 г. - 23 дела; 

Свършени през 2016 г. - 27 дела; 

Висящи към 01.01.2017 г. - 8 дела. 

2017 г. 

Висящи към 01.01.2017 г. - 8 дела; 

Образувани през 2017 г. - 12 дела; 

Свършени през 2017 г. - 13 дела; 

Висящи към 01.01.2018 г. - 7 дела. 

 

Адм. д. № 2211/2016 г. е образувано на 19.02.2016 г. по жалба срещу 

решение на Министерски съвет, постъпила в съда на 18.02.2016 г. В печата на 

съда за даване на ход в съдебно заседание и насрочване е отразена само датата 
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на образуване. Делото е разпределено на докладчик на 21.02.2016 г. видно от 

протокола, удостоверяващ електронния избор. С подробно определение от 

02.03.2016 г., съдът е оставил производството без движение с указания за 

жалбоподателя да представи доказателства за представителна власт на 

пълномощника по делото. Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 

17.03.2016 г. С подробно определение от 18.03.2016 г. съдът е конституирал 

страните, допуснал е съдебно-техническа експертиза и е указал страните и 

вещото лице да се призоват за „насрочените за заседанията по делото дати”. От 

списъка на лицата, призовани по делото, се установява, че производството е 

насрочено в открито съдебно заседание на 13.04.2016 г. На 05.04.2016 г. е 

постъпила молба от пълномощника на жалбоподателя, в която сочи, че не 

може да се яви в насроченото открито съдебно заседание по обективни 

причини и заявява, че ще се яви на алтернативната дата 27.04.2016 г. В първо 

открито заседание делото е обявено за решаване. С определение от 16.06.2016 

г., постановено в срока за решаване на делото, съдът е отменил протоколното 

си определение за даване на ход по същество, оставил е без разглеждане 

жалбата и е прекратил производството по делото. За да постанови диспозитив в 

този смисъл, съдът е приел, че е налице спор за собственост, поради което 

жалбоподателят би следвало да организира защитата си по исков ред. 

Адм. д. № 2417/2016 г. е образувано на 24.02.2016 г. по жалба срещу 

решение на Министерски съвет за отчуждаване на имот, постъпила в съда на 

25.02.2016 г. Делото е разпределено на докладчик на 26.02.2016 г. С подробно 

определение от 17.03.2016 г., производството е оставено без движение. 

Съобщение за указанията на съда е изпратено на 21.03.2016 г., връчено на 

25.03.2016 г. Молба в изпълнение на указанията е депозирана на 30.03.2016 г. 

С определение от 11.04.2016 г. съдът е конституирал страните, указал е 

доказателствената тежест и доказателствата, които жалбоподателят трябва да 

ангажира, допуснал е съдебно-оценителна експертиза и е насрочил делото в 

открито заседание на 01.02.2017 г. В заседанието от тази дата е даден ход по 

същество. Окончателно решение по делото е постановено на 23.02.2017г. 

Адм. д. № 7952/2017 г. е образувано на 11.07.2017 г. по жалба срещу 

решение на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ за издаване на акт 

за установяване на публично държавно вземане, постъпила в съда на 

10.07.2017 г. В печата на съда за ход в открито заседание и за насрочване е 

отбелязана само датата на образуване. Делото е разпределено на докладчик на 

20.07.2017 г. от съдия Пунева. С подробно определение от 20.09.2017 г. съдът е 

конституирал страните, указал е доказателствената тежест и е посочил, че 

делото е насрочено в открито заседание на 30.05.2018 г. Делото е проверено 

преди провеждане на насроченото открито заседание. 

Адм. д. № 4629/2017 г. е образувано на 21.04.2017 г. по жалба срещу 

мълчалив отказ на министъра на земеделието и храните, изпратена по 

подсъдност с определение на АССГ от 07.04.2017 г. Делото е постъпило във 

ВАС на 18.04.2017 г. С разпореждане от 19.04.2017 г. е указано да се докладва 
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на съдия Монова за преценка на отделението, което да разгледа жалбата. На 

20.04.2017 г. е разпоредено делото да се гледа от трето отделение. На 

21.04.2017 г. е постъпила молба от пълномощник на жалбоподателя, с която е 

заявено, че оттегля жалбата. На 27.04.2017 г. делото е разпределено на 

докладчик и върху протокола за избор е изписано ръкописно разпореждане без 

дата и подпис делото да се докладва за произнасяне по молбата за оттегляне. С 

определение от 01.08.2017 г. Жалбата е оставена без разглеждане 

производството по делото е прекратено, с оглед изявлението на 

жалбоподателя.. 

 

Касационни дела 

2016 г. 

Висящи към 01.01.2016 г. - 73 дела; 

Образувани през 2016 г. - 97 дела; 

Свършени през 2016 г. - 86 дела; 

Висящи към 01.01.2017 г. - 84 дела. 

2017 г. 

Висящи към 01.01.2017 г. - 84 дела; 

Образувани през 2017 г. - 120дела; 

Свършени през 2017 г. - 103дела; 

Висящи към 01.01.2018 г. - 101 дела. 

 

Адм. д. № 8980/2017 г. е образувано на 18.08.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение на Административен съд – Сливен, постъпила на 

13.07.2017 г. Делото е разпределено на докладчик на 18.09.2017 г. В печата на 

съда за даване на ход в открито заседание е отбелязано, че е образувано на 

14.07.2017 г. Делото е насрочено в открито заседание на 03.10.2018 г., видно от 

отбелязването в списъка на лицата за призоваване и върху корицата. 

Адм. д. № 8231/2017 г. е образувано на 19.07.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение на АССГ, постъпила в съда на 18.07.2017 г. Делото е 

разпределено на случаен принцип на 26.07.2017 г. и е насрочено в открито 

заседание на 13.06.2018 г., видно от отбелязването в списъка на призованите 

лица. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

 

Адм. д. № 10598/2002 г. е постъпило на 13.11.2002 г. след изпращането 

му по подсъдност от СГС и е образувано 02.12.2002 г.  Делото е насрочено в 

открито съдебно заседание за 26.05.2003 г., призовки за което са изпратени на 

страните на 21.03.2003 г. В съдебно заседание от 26.05.2003 г. делото е 

докладвано от съдии в състав: Николай Урумов – председател и членове Пенка 

Гетова и Йорданка Костова. С протоколно определение съдът е оставил 
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производството без движение с указания за представяне на оригиналната 

жалба и конкретизиране на претенцията. Молба в изпълнение на указанията е 

депозирана на 02.06.2003 г. Следващо съдебно заседание е насрочено за 

08.12.2003 г., призовки за което са изпратени на 02.10.2003 г. В заседание от 

тази дата делото е докладвано от съдия Пенка Гетова и за представяне на 

препис от молбата-уточнение, е отложено за друга дата с ново призоваване. 

Следващо заседание е насрочено на 16.02.2004 г., когато е допуснато 

изслушване на техническа експертиза и делото е отложено. Следващо 

заседание е насрочено на 13.09.2004 г. На 15.06.2004 г. от пълномощника на 

жалбоподателя е постъпила молба за спиране на производството, мотивирана с 

образувано гражданско дело между същите страни, с предмет по чл. 108 и чл. 

109 ЗС. С протоколно определение, постановено в откритото заседание от 

13.09.2004 г., съдът е спрял производството по делото на основание чл. 182 б 

„г” ГПК /отм./ до приключване на гр. д. № 3574/2004 г. на Софийския районен 

съд, 44 състав. С разпореждане от 16.09.2013 г. съдия Ваня Пунева е указала, 

поради пенсиониране, докладчикът да бъде заместен от съдия Жанета Петрова. 

След служебна проверка е установено, че по делото на СРС е постановено 

решение, влязло в сила на 18.12.2015г. и с определение от 11.04.2016 г. съдът е 

възобновил производството по делото на основание чл. 230, ал. 1 ГПК, вр. с чл. 

144 АПК. Указал е да се докладва на председателя на ІІІ-то отделение за 

насрочване за разглеждане в открито съдебно заседание. Следващо заседание е 

насрочено за 08.06.2016 г., призовки са изпратени на 15.04.2016 г. Призовката 

до жалбоподателя е върната в цялост и с разпореждане от 26.04.2016 г. съдът е 

указал да се извърши служебна справка за наследници на починалия 

жалбоподател. На 12.05.2016 г. е постъпила молба от вещото лице за 

освобождаването му, тъй като част от въпросите са извън неговата 

компетентност. В заседание от 08.06.2016 г. съдът е внесъл делото в з.з. за 

произнасяне по допустимостта на жалбата, дал е възможност на 

жалбоподателката да посочи точно имотите, за които не поддържа жалбата си 

и на страните 14-дневен срок за становища и доказателствени искания. С 

определение от 29.07.2016 г. съдът е оставил без разглеждане жалбата и е 

прекратил производството, след като е приел, че е просрочена. 

На 17.08.2016 г. срещу прекратителното определение е депозирана 

частна жалба и по образувано ч. адм. д. № 11180/2016 г. е постановено 

определение от 13.10.2016 г. петчленен състав на ВАС, с което е отменено 

прекратителното определение и делото е върнато за продължаване на 

съдопроизводствените действия.  Производството е насрочено в открито 

заседание за 23.11.2016 г., в което съдът е дал възможност за становище по 

направени доказателствени искания, посочил е, че по искането за допълване на 

задачите по експертизата ще се произнесе в закрито заседание и го е отложил 

за друга дата с призоваване. С определение от 08.02.2017 г. съдът се е 

произнесъл по направените доказателствени искания, поставил е допълнителни 

задачи по техническата експертиза и е назначил СИЕ. На 27.02.2017 г. е 
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постъпила молба от вещото лице за предоставяне на възможност за изготвяне 

на заключението, поради късно внесен депозит. В открито съдебно заседание 

от 08.03.2017 г. са поставени нови задачи и за изслушване на заключение по 

допуснатигте експертизи делото е отложено. По поставени нови допълнителни 

задачи в съдебно заседание от 31.05.2017 г., делото е отложено за друга дата. 

По молба на едно от вещите лица от 04.10.2017 г., с определение от 17.11.2017 

г. съдът го е заменил. В насрочено за 13.12.2017 г. съдът не е дал ход на 

делото, въпреки положителните изявления на страните, след като е приел, че 

заключението по техническата експертиза не е в срока по чл. 199 ГПК и го е 

отложил за 17.01.2018 г. На тази дата делото е докладвано от съдия Жанета 

Петрова, предоставена е възможност на страните в 14-дневен срок да 

представят писмени молби със задачи за нова експертиза. На 29.01.2018 г. и на 

31.01.2018 г. са постъпили молби, с които са поставени задачи по допуснатата 

нова СТЕ. На 27.02.2018 г. от СРС са постъпили два броя класьори, изпратени 

по искане на ВАС. С вх. № 8390/18.05.2018 г. от ВКС е постъпило 

придружително писмо с приложено Решение № 51/17.05.2018 г., постановено 

по гр. д. № 4389/2014 г. на ВКС за поправка на очевидна фактическа грешка в 

решение от 18.12.2015 г. по същото дело, за сведение и изпълнение, ведно с 

останалата част от цялото преюдициално производство. С разпореждане от 

22.05.2018 г. съдия Ваня Пунева е указала да се докладва на докладчика за 

преценка и произнасяне. Служебна справка установи, че на 17.10.2018г. е 

проведено о.с.з., даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе 

с решение в срок. Производството е било спряно за периода от 13.09.2004 г. до 

11.04.2016 г. /близо 12 години/. През целия период на спирането ВАС е 

изпращал писма на всеки 6 месеца, с които е изисквал информация за статуса 

на обуславящото производство. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 
 

2016г. – 0; 

2017г. – 2 бр. 

Адм. д. № 8562/2016 г. е образувано на 22.07.2016 г. по касационна 

жалба срещу решение на АССГ, постъпила на 21.07.2016 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 27.07.2016 г. и е насрочено в открито заседание 

за 22.02.2017 г. В заседание от тази дата е даден ход по същество и е обявено за 

решаване. С определение от 30.05.2017 г. е отменено протоколното 

определение за даване на ход по същество и на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК, вр. с чл. 144 АПК е постановено спиране на производството по делото до 

приключване на дело С-571/2016 г. на СЕС, образувано по преюдициално 

запитване. По делото няма данни за статуса на образуваното производство 

пред Съда на ЕС. 
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Адм. д. № 10452/2016 г. е образувано на 16.09.2016 г. по касационна 

жалба срещу решение на АССГ, постъпила в съда на 14.09.2016 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 29.09.2016 г. Първо открито заседание е 

насрочено за 14.06.2017 г., видно от списъка на лицата, призовани по делото. 

Призовки за страните са изпратени на 07.10.2016 г. На 13.06.2017 г. е 

постъпила молба от пълномощника на касатора, с която е поискано спиране на 

производството с оглед преюдициално запитване, във връзка с което е 

образувано дело № С-571/2016 г. на СЕС. В съдебно заседание от 14.06.2017 г. 

е даден ход и с протоколно определение съдът е постановил спиране на 

производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. с чл. 144 АПК, след 

като е уважил молбата на жалбоподателя в този смисъл. По делото липсват 

данни за статуса на делото, образувано пред Съда на ЕС. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 
 

за 2016г. – 6 бр.; 

за 2017г. – 0. 

Адм. д. № 2992/2016 г. е образувано на 10.03.2016 г. по жалба срещу 

заповед на министъра на отбраната, постъпила на 23.02.2016 г. Разпределено е 

на докладчик на 17.03.2016 г. Първо открито заседание е насрочено на 

20.04.2016 г. С разпореждане от 28.03.2016 г. на съдия Пунева са пренасрочени 

делата, насрочени за 20.04.2016 г., за 27.04.2016 г. във връзка с участие на 

докладчика в работна група. В съдебно заседание от 27.04.2016 г. е даден ход 

по същество. С определение от 19.05.2016 г. съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество и е оставил без разглеждане 

жалбата. За да постанови определение в този смисъл съдът е приел, че жалбата 

е подадена от лице без правен интерес, а в тази връзка е процесуално 

недопустима. Констатирано е още, че страната заявява претенции, чиято 

защита следва да се реализира по друг процесуален ред. Съобщения за 

страните са изпратени на 19.05.2016 г. 

Адм. д. № 1225/2016 г. е образувано по жалба срещу решение на 

Административен съд – Враца. С определение от 15.12.2016 г. съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество, постановено в 

съдебно заседание от 23.11.2016 г. За да постанови съдебен акт в този смисъл, 

съдебният състав е мотивиран от обстоятелството, че член от състава на съда е 

постановил обжалваното решение, отвел го е от разглеждане на делото и е 

указал да се докладва за определяне на състав. Фактите по адм. д. № 1225/2016 

г. са установени от определението на съда, с което е отменил дадения ход по 

същество.  

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 
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за 2016г. – 7 бр. дела; 

за 2017г. – 13 бр. дела. 

Адм. д. № 5444/2016 г. е образувано на 10.05.2016 г. по касационна 

жалба срещу решение от 12.01.2016 г. по адм. д. № 3830/2013 г. на ВАС. В 

печата върху придружителното писмо е посочена датата на образуване на 

делото и датата, за която е насрочено първото открито съдебно заседание. С 

разпореждане от 24.02.2016 г. на председателя на ІІІ-то отделение, 

производството по касационната жалба е оставено без движение с указания за 

отстраняване на нередовности, както и указания при отстраняването им, 

жалбата да се изпрати за становище на другите страни за отговор в 14-дневен 

срок. Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 11.03.2016 г. Отговор 

по жалбата е постъпил на 25.03.2016 г. С разпореждане от 14.04.2016 г. съдия 

Пунева е указала касационната жалба да се изпрати на петчленен състав. След 

последното е приложен протокол от 10.05.2016 г., подписан от съдия Монова, 

от който е видно, че за докладчик е определена съдия Жанета Петрова. С 

разпореждане от 10.05.2016 г. на съдия Румяна Монова е определен, при 

необходимост, петчленен състав за произнасяне в закрити заседания за 

произнасяне по движение на делото /съдиите Ваня Пунева, Галина Христова, 

Жанета Петрова-докладчик, Искра Александрова и Светлана Борисова/. В 

същата заповед е посочено, че графикът за открито заседание следва да се 

определя съгласно Заповед № 282/20.03.2013 г. на председателя на ВАС. Първо 

открито заседание е насрочено на 09.06.2016 г., видно от списъка на 

призованите лица, печата на съда, корицата на делото и изпратените призовки. 

С друго разпореждане от 18.05.2016 г. на съдия Ваня Пунева е определен 

петчленен състав за съдебно заседание на 09.06.2016 г. /съдиите Галина 

Христова, Жанета Петрова – докладчик, Таня Куцарова, Румяна Лилова и 

Юлиян Киров/. В първо открито заседание от 09.06.2016 г. съдът е 

констатирал, че част от ответниците не са призовани редовно, не е дал ход и е 

отложил делото за друга дата с ново призоваване. Следващо съдебно заседание 

е насрочено за 15.09.2016 г., видно от списъка на лицата, призовани по делото. 

За съдебното заседание на тази дата е определен нов петчленен състав с 

разпореждане от 12.09.2016 г., в който съдия Румяна Лилова е заменена от 

съдия Пламен Петрунов. Няма данни за причините, наложили промяната в 

състава. В открито заседание от тази дата е констатирано нередовно 

призоваване на касаторите, наложило ново отлагане за друга дата, като е 

указано да се изиска справка от НБД. Следващо заседание е насрочено за 

03.11.2016 г. С разпореждане от 28.10.2016 г. е определен петчленен състав за 

разглеждане в открито заседание, в който са включени съдиите Искра 

Александрова и Любомир Гайдов. В заседание от 03.11.2016 г. е даден ход по 

същество. Решение по делото е постановено на 02.02.2017 г., на която дата е 

върнато на тричленния състав. 

Адм. д. № 9604/2017 г. е образувано на 12.09.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение на ВАС по адм. д. № 8622/2014 г. В печата на съда е 
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отбелязана датата на образуване, както датата на първото открито съдебно 

заседание, насрочено за 05.10.2017 г. Делото е разпределено на докладчика на 

18.09.2017 г., видно от протокола за електронен избор. С разпореждане на 

съдия Монова от 18.09.2017 г. са определени съдиите от петчленния състав, 

които при необходимост да се произнасят в закрити заседания по движението. 

С друго разпореждане от 21.06.2017 г. на съдия Ваня Пунева е определен 

съставът за разглеждане на делото в открито заседание. С изключение на 

докладчика, съставът е различен от този, определен за закрити заседания. В 

открито заседание от 05.10.2017 г. е даден ход по същество. По делото е 

постановено решение от 30.01.2018 г., с което е отменено 

първоинстанционното решение и е върнато на тази дата за разглеждане от друг 

тричленен състав. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

 

за 2016г. – 1 бр. дела; 

за 2017г. – 0. 

Адм. д. № 4752/2016 г. е образувано на 19.04.2016 г., насрочено в 

открито заседание от 12.05.2016 г. С протоколно определение от същата дата 

производството е прекратено и изпратено по компетентност на АССГ. По 

молба на попълване и поправка на съдебния протокол от 12.05.2016 г. е 

постановено определение от 26.09.2016 г. в закрито заседание за отвод на 

съдебния състав. 

 

Административни дела, разгледани от съдията в закрито заседание 

 

2016г. – 26 бр. дела; 

2017г. – 38 бр. дела. 

Адм. д. № 3901/2016 г. е образувано на 30.03.2016 г. по частна жалба 

срещу определение от 23.02.2016 г. по адм. д. № 14319/2015 г. Разпределено е 

на докладчик на 30.03.2016 г. от съдия Румяна Монова -  зам. - председател на 

съда и с разпореждане на разпределящия съдия от същата дата са определени 

останалите членове на състава, които да участват при произнасянето. С 

определение от 23.03.2016 г. съдът е оставил в сила обжалвания акт и е върнал 

на същата дата делото на първоинстанционния състав. 

Адм. д. № 6936/2017 г. е образувано на 15.06.2017 г. по частна жалба 

срещу определение от 10.04.2017 г., постановено от ВАС по адм. д. № 

1752/2017 г., тричленен състав. Жалбата е депозирана на 25.05.2017 г. и с 

разпореждане от 26.05.2017 г., постановено от съдия Ваня Пунева, в качеството 

й на председател на отделението, е указано да се изпрати на другите страни за 

отговор в 3-дневен срок. Делото е постъпило за разглеждане от петчленен 

състав на 15.06.2017 г. и е разпределено на 19.06.2017 г. на докладчик. В 

печата на съда за ход в открито заседание е отбелязан номерът на делото, 
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името на докладчика и датата на образуване. Производството е приключило с 

определение от 20.07.2017 г. 

 

                              Съдия Светлана Борисова 
 

Съдия Светлана Борисова е избрана за съдия във Върховния 

административен съд, считано от 16.08.2013, където правораздава и към 

момента на проверката, член на състава. 

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 154 бр. дела, в това 

число дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 148 бр.   

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 182 бр. дела, в това 

число дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 174 бр. 

 

Първоинстанционни дела 

2016 г. 

Висящи към 01.01.2016 г. - 17 дела; 

Образувани през 2016 г. - 22 дела; 

Свършени през 2016 г. - 29 дела; 

Висящи към 01.01.2017 г. - 10 дела. 

2017 г. 

Висящи към 01.01.2017 г. - 10 дела; 

Образувани през 2017 г. - 16 дела; 

Свършени през 2017 г. - 18 дела; 

Висящи към 01.01.2018 г. - 8 дела. 

 

Адм. д. № 2084/2016 г. е образувано на 17.02.2016 г. по жалба срещу 

решение на Министерски съвет за отчуждаване на имот, постъпила в съда на 

16.02.2016 г. Разпределено е на докладчик на 21.02.2016 г. С подробно 

определение от 10.03.2016 г. съдът е конституирал страните, допуснал е 

съдебно-оценителна експертиза и е насрочил делото в открито заседание на 

25.05.2016 г. Призовки за страните са изпратени на 11.03.2016 г. В първото 

открито заседание е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Решение е постановено на 17.06.2016 г. 

Адм. д. № 2316/2016 г. е образувано на 22.02.2016 г. по жалба срещу 

решение на Министерски съвет за отчуждаване на имот, постъпила в съда на 

19.02.2016 г. В печата на съда за даване на ход в открито заседание е отразена 

датата на образуване. Делото е разпределено на докладчик на 24.02.2016 г. С 

определение от 17.03.2016 г. съдът е конституирал ответника и 

заинтересованите страни, указал е на страните какви доказателства да 

представят, допуснал е съдебно-оценителна експертиза и е насрочил делото в 

открито съдебно заседание на 08.03.2017 г. Доказателство за внасяне на 
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определения депозит по експертизата е представен с молба от 31.03.2016 г. 

Заключението е депозирано на 06.03.2017 г. В първото открито заседание от 

08.03.2017 г. страните не са възразили срещу късно представеното заключение, 

даден е ход на делото, направено е искане за поставяне на допълнителна задача 

на експертизата, определен е срок на жалбоподателя за представяне на 

доказателства и е отложено за нова неопределена дата, с ново призоваване на 

страните. На 15.03.2017 г. е постъпила молба от жалбоподателя, с която са 

посочени свидетели при режим на довеждане, съгласно протоколното 

определение, и е направено изявление, че се поддържа искането за поставяне 

на допълнителна задача по експертизата. От призовки за страните, изпратени 

на 16.03.2017 г., се установява, че следващо открито заседание е насрочено за 

05.04.2017 г. В заседание от тази дата е допусната една от поисканите 

допълнителни задачи и за събиране на доказателства делото е отложено за нова 

дата с ново призоваване на страните. На 07.04.2017 г. са изпратени призовки до 

страните за насрочено открито заседание на 31.05.2017 г. Допълнителното 

заключение е депозирано на 30.05.2017 г. В съдебно заседание от 31.05.2017 г. 

е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 23.06.2017 г. 

Адм. д. № 2588/2016 г. е образувано на 29.02.2016 г. по жалба срещу 

решение на Министерски съвет, постъпила в съда на 17.02.2016 г. С 

определение от 17.03.2016 г. съдът е конституирал ответника и 

заинтересованите страни, назначил е съдебно-оценителна експертиза и е 

насрочил производството в открито заседание на 14.12.2016 г. Призовки за 

страните са изпратени на 22.03.2016 г. Заключението е депозирано на 

12.12.2016 г. В съдебно заседание от 14.12.2016 г. е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. Решение е постановено на 22.12.2016 г.  

Адм. д. № 12907/2017 г. е образувано на 14.11.2017 г. по жалба срещу 

решение на Министерски съвет, постъпила на 13.11.2017 г. Разпределено е на 

докладчик на 21.11.2017 г. С подробно определение от 20.12.2017 г., съдът е 

оставил производството без движение за отстраняване на нередовности. 

Съобщение за указанията е изпратено на 21.12.2017 г., връчено на 23.01.2018 г. 

Молба в изпълнение на указанията е депозирана на 24.01.2018 г. С 

определение от 31.01.2018 г. съдът е конституирал страните и е насрочил 

делото за разглеждане в открито заседание на 28.11.2018 г. С разпореждане от 

26.04.2018 г. съдия Пунева е указала да се присъедини към настоящото 

производство адм. д. № 4817/2018 г. Последното е образувано на 18.04.2018 г. 

по жалба срещу същото решение на Министерски съвет и с определение от 

25.04.2018 г. е прекратено на основание чл. 213 ГПК и е присъединено за 

съвместно разглеждане към адм. д. № 12907/2017 г. 

 

Касационни дела 

2016 г. 

Висящи към 01.01.2016 г. - 88дела; 

Образувани през 2016 г. - 94 дела; 
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Свършени през 2016 г. - 81 дела; 

Висящи към 01.01.2017 г. - 101дела. 

2017 г. 

Висящи към 01.01.2017 г. - 101дела; 

Образувани през 2017 г. - 115дела; 

Свършени през 2017 г. - 102дела; 

Висящи към 01.01.2018 г. - 114 дела. 

 

Адм. д. № 9298/2017 г. е образувано на 31.08.2017 г. по касационни 

жалби срещу решение на АССГ, постъпили на 30.08.2017 г. Разпределено е на 

докладчик на 20.09.2017 г. С определение от 27.09.2017 г. съдът е назначил 

преводач на касационния жалбоподател и е указал да се призове за откритото 

съдебно заседание. Първо открито заседание е насрочено за 06.06.2018 г., 

което се установява от списъка на призованите лица и от корицата на делото. 

Адм. д. № 7261/2017 г. е образувано на 22.06.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение на АССГ, постъпила първоначално на 06.03.2017 г. С 

разпореждане на председателя на отделението съдия Ваня Пунева от 

31.03.2017 г. е указано делото да се върне на първоинстанционния съд за 

администриране. Писмо до АССГ с указанията е изпратено на 03.04.2017 г., 

където жалбата е връчена на другата страна за възражение в 14-дневен срок. 

Повторно жалбата е постъпила във ВАС на 21.06.2017 г. Производството е 

разпределено на докладчик на 27.06.2016 г. и е насрочено в първо открито 

заседание на 19.09.2018 г. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

 

Съгласно предоставената информация, съдия Борисова няма висящи 

административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и неприключили към 

момента на проверката. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 
 

Провереното дело е разпределено на съдия Светлана Борисова, заместена 

от съдия Пунева, поради заболяване на титуляря. 

Адм. д. № 4272/2017 г. е образувано на 12.04.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение на АССГ, постъпила в съда на 29.03.2017 г. С 

разпореждане от 30.03.2017 г. на съдия Пунева - председател на ІІІ-то 

отделение е указано касационната жалба да се върне на АССГ за отстраняване 

на нередовности, след като е констатирано, че жалбата не е подписана от 

пълномощника. Писмо с указанията е изпратено на 03.04.2017 г. След 

отстраняване на нередовностите жалбата повторно е постъпила във ВАС на 
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11.04.2017 г. Делото е разпределено на съдия Борисова на 20.04.2017 г. Първо 

открито заседание е насрочено за 11.04.2018 г., видно от списъка на 

призованите по делото лица. Призовки за страните са изпратени на 

25.04.2017г. С разпореждане от 10.04.2018 г. на председателя на първа колегия 

– съдия Монова, е разпоредено съдия Светлана Борисова да бъде заместена по 

делата, насрочени за 11.04.2018 г., от съдия Ваня Пунева, по обективни 

причини. В съдебно заседание от 11.04.2018 г. съдът не е дал ход на делото и е 

спрял производството до приключване на тълк. д. № 2/2015 г. на ОСГК на ВКС 

и І-ва и ІІ-ра колегии на ВАС. На корицата е прикрепена бележка, на която е 

отбелязано, че по тълк. д. № 2015 г. няма решение все още. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

 

за 2016г. – 5 бр.; 

за 2017г. – 0. 

Адм. д. № 13909/2016 г. е образувано на 13.12.2016 г. по жалба срещу 

заповед на министъра на културата, депозирана непосредствено в съда на 

25.11.2016 г. С разпореждане от 28.11.2016 г., постановено от председателя на 

отделението преди образуването, производството по жалбата е оставено без 

движение за внасяне на такса и конкретизиране на претенцията. Съобщение за 

указанията на съда е изпратено на 29.11.2016 г. и е връчено на 05.12.2016 г. 

уточняваща молба е постъпила на 13.12.2016 г. С определение от 22.02.2017 г. 

съдът е указал препис от жалбата да се изпрати на ответника за становище в 

14-дневен срок и да представи преписката по обжалваната заповед. Делото е 

насрочено в открито заседание на 05.04.2017 г. В третото открито заседание, 

проведено на 15.11.2017 г., съдът е дал ход по същество. С определение от 

07.12.2017 г., постановено в срока за решаване, съдът е отменил протоколното 

си определение за даване на ход по същество, оставил е без разглеждане 

жалбата и е прекратил производството. Съдебният акт е мотивиран с 

констатирана липса на правен интерес, доколкото съдът е приел, че новата 

заповед на министъра създава по-благоприятен режим за жалбоподателя от 

съществуващия предходен. Съобщения за прекратителното определение са 

изпратени на страните на 07.12.2017 г.  

Адм. д. № 10556/2016 г. е образувано на 19.09.2016 г. по жалба срещу 

мълчалив отказ на министъра на правосъдието, постъпила в съда на 17.09.2016 

г. Разпределено е на докладчик на 10.10.2016 г. С определение от 21.06.2017 г. 

съдът е конституирал страните и е посочил, че делото е насрочено в открито 

заседание за 13.12.2017 г. С определение от 06.07.2017 г. е конституирана още 

една заинтересована страна и е указано да й се изпрати препис от жалбата за 

становище в 14-дневен срок. В съдебно заседание от 13.12.2017 г. е даден ход 

по същество и делото е обявено за решаване. С определение от 20.12.2017 г. 

съдът е отменил определението си за даване на ход по същество, оставил е без 
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разглеждане жалбата и е прекратил производството по делото. Съдът е приел, 

че за страната липсва правен интерес, тъй като както към настоящия момент, 

така и към момента на подаване на заявлението по чл. 14, ал. 4 ЗННД от 

жалбоподателката за вписването й, не е било налице вакантно място за 

нотариус след проведения конкурс въз основа на заповед на министъра на 

правосъдието. 

Съдия Борисова е постановила определения за отмяна на ход по 

същество по още три дела, образувани през 2016 г. – адм. д. № 13831/2016 г., 

8661/2016 г. и адм. д. № 7089/2016 г. Определението по едно от делата е 

постановено, след като страна е сезирала съда в срока за решаване с искане за 

поправка на съдебния протокол, а по другите две дела – за поправка на 

очевидна фактическа грешка от съда, чието решение е обжалвано, и след 

констатация за просрочие на жалба и недопустимост на производството. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

 

за 2016г. – 10 бр. дела; 

за 2017г. – 12 бр. дела. 

Адм. д. № 5659/2016 г. е образувано на 14.05.2016 г. по касационна 

жалба срещу решение от 07.03.2016 г. на тричленен състав по адм. д. № 

9018/2015 г. Производството е насрочено в открито заседание на 09.06.2016 г. 

Фактите за образуване на делото и за неговото насрочване се установяват от 

печата за ход в открито заседание, положен върху съпроводителната бланка за 

изпращане на делото за разглеждане от петчленен състав. На 16.05.2016 г. 

съдия Румяна Монова е извършила разпределение между съдии. С 

разпореждане от 16.05.2016 г. е определила петчленния състав, който при 

необходимост в закрити заседания да се произнася по движението на делото. 

На 27.05.2016 г. е постъпила частна касационна жалба срещу определение, 

постановено по делото на тричленния състав. С разпореждане от 30.05.2016 г. 

на съдия Пунева е указано да се докладва незабавно на петчленния състав, като 

препис от жалбата да не се изпраща, доколкото е подадена срещу акт, 

постановен в охранително производство и не предполага засягане на 

интересите на другите страни. С определение от 01.06.2016 г., постановено от 

петчленния състав, определен с разпореждането от 16.05.2016 г., съдът се е 

произнесъл по частната жалба. Преди това, с определение от 18.05.2016 г., 

класирано по делото след определението по частната жалба, съдия Ваня 

Пунева е определила петчленния състав за разглеждане на делото за съдебното 

заседание на 09.06.2016 г. В първото открито заседание е даден ход по 

същество и е постановено решение на 14.07.2016 г. На същата дата делото е 

върнато на първоинстанционния състав. 

Адм. д. № 7340/2017 г. е образувано на 26.06.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение от 04.04.2017 г. по адм. д. № 13522/2015 г. Първо 

открито съдебно заседание е насрочено на 04.09.2017 г., датата за което е 
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отразена в печата на съда. Докладчикът е определен на 26.06.2017 г. С 

разпореждане от същата дата съдия Монова – зам.- председател на съда е 

определила състава, който при необходимост да се произнася в закрито 

заседание по движението на делото. С друго разпореждане е определен 

съставът за разглеждане на делото в открито заседание. На 14.09.2017 г. е 

даден ход по същество. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

 

за 2016г. – 2 бр. дела; 

за 2017г. –  0 бр. дела. 

Адм. д. № 4509/2016 г. е образувано на 13.04.2016 г. по частна жалба 

срещу определение на петчленен състав. Съдът се е произнесъл с определение 

от 26.05.2016 г. 

 

Административни дела, разгледани от съдията в закрито заседание 

 

2016г. – 31 бр. дела 

2017г. – 45 бр. дела 

Адм. д. № 5651/2017 г. е образувано на 17.05.2017 г. по частна жалба 

срещу определение от 16.03.2017 г. по адм. д. № 1831/2017 г. Разпределено е на 

докладчик на 17.05.2017 г. от съдия Монова – зам.- председател на съда и с 

разпореждане от 18.05.2017 г. са определени останалите членове на петчленния 

състав за произнасяне. Съдът се е произнесъл с определение от 05.06.2017 г. и 

делото е върнато на тази дата на първоинстанционния състав. 

 

                                   Съдия Аглика Адамова 

 

Съдия Адамова правораздава във Върховния административен съд  

считано от от 13.11.2017 г. и към момента на проверката, член на състава. 

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 76 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 134 бр. 

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 50 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 25 бр. 

 

Първоинстанционни дела 

2017 г. 

Висящи към 01.01.2017 г. – 0 дела; 

Образувани през 2017 г. - 6 дела; 

Свършени през 2017 г. – 0 дела; 

Висящи към 01.01.2018 г. - 6 дела. 
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Адм. д. № 13417/2017 г. е образувано на 27.11.2017 г. по жалба срещу 

заповед на министъра отбраната, постъпила в съда на 10.11.2017 г. С 

разпореждане от 13.11.2017 г. на съдия Пунева – председател на ІІІ-то 

отделение е указано жалбата да се изпрати на Министерството на отбраната за  

комплектоване на преписката, в изпълнение на изискванията на чл. 152, ал. 3 

АПК. Преписката, ведно с отговор по жалбата, е постъпила в съда на 

24.11.2017 г., след което е образувано и делото. Разпределено е на докладчик 

на 27.11.2017 г., в деня на неговото образуване. Върху протокола е изписана 

резолюция делото да се докладва за произнасяне по искане за спиране на 

изпълнението на обжалвания административен акт. С определение от 

29.11.2017 г. съдебният състав е постановил спиране на изпълнението на 

обжалваната заповед. Преписи от определението са изпратени на страните със 

съобщения от 30.11.2017 г. На 06.12.2017 г. е депозирана от ответника частна 

жалба, администрирана с разпореждане от 07.12.2017 г. Препис от жалбата е 

изпратен за становище със съобщение на 08.12.2017 г. Писмен отговор е 

депозиран на 28.12.2017 г. По жалбата, на 22.12.2017 г. е образувано ч. адм. д. 

№ 14607/2017 г. на петчленен състав, приключило с определение от 25.01.2018 

г., с което обжалваният акт е оставен в сила. С определение от 30.01.2018 г. 

съдът е насрочил делото в открито заседание на 17.04.2019 г., конституирал е 

страните и е указал доказателствената тежест. 

 

Касационни дела 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016 г. - 0дела; 

Образувани през 2016 г. - 15 дела; 

Свършени през 2016 г. - 0 дела; 

Висящи към 01.01.2017 г. - 15 дела. 

2017 г. 

Висящи към 01.01.2017 г. - 15 дела; 

Образувани през 2017 г. - 69 дела; 

Свършени през 2017 г. - 19 дела; 

Висящи към 01.01.2018 г. - 65 дела. 

 

Адм. д. № 6628/2016 г. е образувано на 06.06.2016 г. по касационна 

жалба срещу решение на Административен съд – Плевен, постъпила в съда на 

03.06.2016 г. На 14.06.2016 г. делото първоначално е разпределено на съдия 

Юлиян Киров. Производството е насрочено в открито заседание за 18.09.2017 

г., видно от списъка на лицата, призовани по делото, и от отбелязването върху 

корицата. Призовки за страните са изпратени на 16.06.2016 г. От приложена 

Заповед № 1603/04.11.2016 г. на административния ръководител съдия Георги 

Колев става ясно, че делата на съдия Киров, разпределени до 28.10.2016 г., 

считано от 07.11.2016 г. ще се разглеждат от съдия Албена Радославова. В 
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докладна записка съдия Албена Радославова е изложила обстоятелства за 

отвод, поради наличие на пречки за разглеждане на настоящото производство, 

тъй като е била докладчик, постановила съдебния акт, след отмяната на който 

по чл. 239 АПК, е образувано к. адм. д. № 6628/2016 г. В открито заседание от 

18.09.2017 г. е констатирано, че са приложени четири неполучени призовки от 

касатора, не е даден ход на делото и е отложено за друга дата с ново 

призоваване. Следващо заседание е насрочено за 06.12.2017 г. С разпореждане 

от 29.11.2017 г. на съдия Пунева, постановено въз основа на Заповед № 

2045/09.11.2017г. на председателя на съда, с оглед на обстоятелството, че 

докладчикът съдия Киров е команидрован в І-ви състав, за титуляр е посочена 

определената с цитираната заповед съдия Аглика Адамова. С ново 

разпореждане от 07.12.2017 г., поради основание за отвод по чл. 22 ГПК, член 

на съсътава съдия Светлана Борисова е заместена със съдия Юлиян Киров. В 

съдебно заседание от 06.12.2017 г. не е даден ход на делото, поради нередовна 

процедура по призоваване. Съдът е указал да се изпрати писмо до 

администрацията на затвора – Белене, в която да се обърне внимание, че 

здравословното състояние на жалбоподателя двукратно става причина за 

отлагане на делото; да се изиска удостоверяване от лекаря на затвора за 

здравословното състояние на касационния жалбоподател, и го е отложил за 

друга дата. Следващо заседание е отложено за 21.03.2018 г., когато отново не е 

даден ход. Указано е да се изпрати сигнал на министъра на правосъдието за 

извършване на проверка на причините за неявяването на жалбоподателя, 

поради което ход на делото не може да бъде даден повече от 6 месеца, както и 

лично да се уведоми жалбоподателят с искане за отговор, желае ли да участва 

лично, предвид данните за трайно влошеното му здраве. Следващо заседание е 

насрочено за 16.05.2018 г. В заседание от тази дата касационният 

жалбоподател се е явил лично, даден е ход и делото е обявено за решаване. 

Адм. д. № 13218/2017 г. е образувано на 21.11.2017 г. по жалба срещу 

решение на Административен съд – Варна, постъпила в съда на 20.11.2017 г. 

Делото е разпределено на докладчик на 30.11.2017 г. и е насрочено в открито 

съдебно заседание на 12.12.2018 г., видно от списъка на призованите лица и 

отбелязването на корицата. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

 

Съгласно предоставената информация, съдия Адамова няма 

административни производства, образувани преди 01.01.2016г., които не са 

приключили. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката. 
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През 2016 г. няма дела, по които докладчикът да е постановил спиране, 

съгласно предоставената информация.  

Адм. д. № 4390/2017 г. е образувано на 18.04.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение по адм.д. № 3162/2016 г. по описа на АССГ. Първото 

открито заседание е насрочено за 07.03.2018 г., видно от списъка на лицата, 

призовани по делото. С протоколно определение от 07.03.2018 г., на основание 

чл.229, ал.1,т.4 ГПК, във връзка с чл. 144 АПК, производството по делото е 

спряно до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С - 571/2016.   

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

 

Съгласно предоставената информация, през проверявания период съдия 

Адамова не е постановявала определение за отмянана на хода по същество, 

след обявяване на делата за решаване. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

 

2016 г. – 12 бр. дела; 

2017 г. – 11 бр. дела. 

Адм. д. № 10095/2016 г. е образувано на 13.09.2016 г. по касационна 

жалба срещу решение от 06.07.2016 г., постановено по адм. д. № 13725/2015 г. 

на тричленен състав. Разпределено е на докладчик в деня на образуването и е 

насрочено в открито заседание на 06.10.2016 г. С разпореждане от същата дата 

е определен съставът за произнасяне при необходимост в закрито заседание. 

По делото е приложено Разпределение, с което съдия Монова, основавайки се 

на Заповед № 282/20.03.2013 г. и „поради настъпило внезапно обстоятелство”, 

е определила състав, който да разгледа делото в открито заседание, насрочено 

за 06.10.2016 г. На тази дата е даден ход по същество и на 12.10.2016 г. е 

постановено решение. 

Адм. д. № 6931/2017 г. е образувано на 15.06.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение от 11.05.2017 г. на тричленен състав по адм. д. № 

6399/2015 г. на ВАС. Разпределението на докладчик е извършено на 16.06.2017 

г. Производството е насрочено за разглеждане в открито заседание на 

14.09.2017 г., видно от отбелязването в печата на съда, списъка на лицата за 

призоваване и изпратените призовки. С разпореждане, постановено в деня на 

избора на докладчик, съдия Монова е определила състава, който в случай на 

необходимост да се произнася в закрито заседание по движението на делото. 

На 13.09.2017 г. председателят на Осмо отделение – съдия Мирослав Мирчев, е 

постановил „Разпределение”, като е определил график на петчленните състави 

за заседанията по делата, насрочени за 14.09.2017 г. В съдебно заседание от 

14.09.2017 г. е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

09.10.2017 г. 
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Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

2016г. – 0; 

2017г. – 1 бр. дела. 

Адм. д. № 5613/2017 г. е образувано на 16.05.2017 г. по молба за по чл. 

243 АПК за отмяна на влязло в сила определение от 20.04.2017 г. по адм. д. № 

2689/2017 г., постановено от петчленен състав. Делото е разпределено на 

докладчик на 17.05.2017 г., определен между членовете на колегията, всички 

участвали в разпределението при 100% натовареност. С разпореждане от 

18.05.2017 г. на съдия Монова са определени останалите членове на 7-членния 

състав за произнасяне. Производството е приключило с определение, 

постановено на 07.06.2017 г. 

 

 

Административни дела, разгледани от съдията в закрито заседание 

2016г. – 8 бр. дела; 

2017г. –  12 бр. дела. 

Адм. д. № 9026/2016 г. е образувано на 12.08.2016 г. по частна жалба 

срещу определение от 28.07.2016 г., постановено по адм. д. № 5427/2016 г., с 

което е допуснато по силата на закона спиране на предварително изпълнение 

на разпоредба от наредба, издадена от министъра на вътрешните работи. 

Делото е разпределено на докладчик на 15.08.2016 г. С разпореждане от 

15.08.2016 г. са определени и останалите членове от състава, който се е 

произнесъл с определение от 18.08.2016 г. 

Адм. д. № 9714/2017 г. е образувано на 12.09.2017 г. по частна жалба 

срещу определение от 11.07.2018 г. по адм. д. № 7525/2017 г., 3-членен състав. 

Делото е разпределено на докладчик на 19.09.2017 г. С разпореждане от 

19.09.2017 г. съдия Монова – зам.-председател на съда е определила 

останалите членове от петчленния състав. Дадени са указания за проверка дали 

е заплатена държавна такса. Над указанията е направено отбелязване от 

деловодител, че таксата е внесена. С определение от 09.10.2017 г. петчленният 

състав е оставил в сила обжалвания акт. 

Адм. д. № 8856/2017 г. е образувано на 14.08.2017 г. по жалба срещу 

заповед на директора на дирекция „Българско гражданство” при 

Министерството на правосъдието, заведена в съда на 21.07.2017 г. 

Разпределено е на 15.09.2017 г. първоначално на съдия Юлиян Киров. С 

разпореждане от 24.07.2017 г. на председателя на отделението /съдия Пунева/ 

производството е оставено без движение за внасяне на такса и представяне на 

препис от жалбата за връчване на другата страна. Съобщение с указанията на 

съда е изпратено на страната на 25.07.2017 г. и е връчено на 01.08.2017 г. 

Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 07.08.2017 г. На 26.10.2017 

г. по делото е депозирана „Допълнителна жалба”. С определение от 10.11.2017 

г., изписано ръкописно върху последните две страници от допълнителната 
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жалба и удостоверено с три подписа, без имена, съдът е конституирал 

страните, указал е доказателствената тежест и е разпоредил да бъде изпратен 

препис от жалбата на ответника за становище в 14 – дневен срок. Съобщение 

за ответника е изпратено на 22.11.2017 г., връчено на 07.12.2017 г. С 

определение от 07.03.2018 г., постановено от съдии в състав: Жанета Петрова, 

Светлана Борисова и Аглика Адамова – докладчик, е отхвърлена жалбата. 

Липсват данни за причините, наложили извършеното преразпределение на 

делото. Съобщения за определението са изпратени на страните на 07.03.2018 г., 

връчени съответно на 12.03.2018 г., на ответника, и на 19.03.2018 г., на 

жалбоподателя. На 26.03.2018 г. от жалбоподателя е постъпила частна жалба. 

Жалбата е администрирана с разпореждане на съдия Жанета Петрова по силата 

на посочена заповед на председателя, като е указано да се изпрати за отговор в 

3-дневен срок. Отговор е депозиран на 05.04.2018 г. и на 11.04.2018 г. е 

образувано ч. адм. д. № 4500/2018 г. на 5-членен състав. С определение от 

18.04.2018 г. петчленният състав е отменил обжалваното определение на 

първоинстанционния състав на ВАС, отменил е обжалваната заповед и е 

върнал преписката на министъра на правосъдието за произнасяне по 

заявлението на жалбоподателката. 

Адм. д. № 12778/2017 г. е образувано на 10.11.2017 г. по жалба, 

постъпила на 09.11.2017 г., срещу заповед на министъра на правосъдието, с 

която на жалбоподателя е отказано издаване на българско гражданство. Делото 

е разпределено на 20.11.2017 г. на съдия Аглика Адамова. С определение от 

28.11.2017 г., подписано от тримата членове, съдът е оставил производството 

без движение с указания за отстраняване на нередовности. Съобщения за 

указанията на съда са изпратени на страните на 29.11.2017 г., връчено на 

ответника на 01.12.2017 г., а на жалбоподателя – на 19.12.2017 г. На 08.12.2017 

г. и на 14.12.2017 г. са постъпили молби от ответника в изпълнение на 

дадените указания. С разпореждане от 12.12.2017 г. съдът е указал делото да се 

докладва 7 дни след връщане на съобщението до жалбоподателя. С 

разпореждане от 20.12.2017 г., постановено във връзка с постъпилата молба от 

14.12.2017 г., е указано да се изпрати съобщение на оспорващия да вземе 

становище. Съобщение за указанията е изпратено на жалбоподателя на 

21.12.2017 г., връчено на 30.01.2018 г. Преди това, на 21.12.2017 г., е постъпила 

молба от жалбоподателя в изпълнение на указанията от 28.11.2017 г. С 

определение от 16.01.2018 г. съдът е отменил обжалваната заповед и е върнал 

делото на министъра на правосъдието за продължаване на административно-

производствените действия. Съобщения за определението съда са изпратени на 

16.01.2018 г., връчени на 22.01.2018 г. и на 30.01.2018 г. 

  

III-състав 

Съдия Искра Александрова – от 31.10.2016г. до 24.04.2017г. е член на IV 

състав; от 13.11.2017г. е председател на III състав;  
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Съдия Албена Радославова – от 31.10.2016г. до 24.04.2017г. е член на IV 

състав; от 24.04.2017г. е член на III състав; 

Съдия Румяна Лилова – Икономова – от 31.10.2016г. до 24.04.2017г. е 

член на IV състав; от 13.11.2017г. е член на III състав. 

                 

                                   Съдия Искра Александрова 

  

Съдия Александрова е избрана за съдия във ВАС от 28.03.2007 г., 

председател на състава от 13.11.2017г.  

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 76 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 134 бр.   

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 169 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 130 бр. 

 

Първоинстанционни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.     11 дела  

 Образувани през 2016г.         14 дела 

 Свършени през 2016г.   20 дела 

 Висящи към 01.01.2017г.    5 дела  

 2017г.     

 Висящи към 01.01.2017г.       5 дела  

 Образувани през 2017г.         11 дела 

 Свършени през 2017г.     9 дела 

 Висящи към 01.01.2018г.    7 дела 

Адм.д. № 2209/2016г. е образувано на 19.02.2016г. /дата, вписана в печат/ 

по жалба срещу решение на Министерски съвет на Република България за 

отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за държавна 

нужда, подадена в съда на 18.02.2016г. Разпределено е на доклад на съдия 

Александрова на 21.02.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение. С определение в з.з. от 23.02.2016г. делото е насрочено за 

разглеждане на 18.05.2016г., с резервна дата 01.06.2016г. На проведено на 

18.05.2016г. о.с.з. на вещото лице е поставена допълнителна задача и делото е 

отложено за разглеждане на 01.06.2016г. На проведено на 01.06.2016г. о.с.з. 

делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 27.07.2016г.   

Адм.д. № 2595/2016г. е образувано на 29.02.2016г. по жалба срещу 

решение на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на 

имоти и части от имоти-частна собственост, за държавна нужда, подадена в 

съда на 26.02.2016г. Разпределено е на доклад на съдия Александрова на 

05.03.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 
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подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то 

отделение. С резолюция, поставена върху протокола за избор на съдия-

докладчик, е наредено да бъдат представени съобщенията до жалбоподателите, 

с които са уведомени за решението на МС. С определение в з.з. от 18.04.2016г. 

делото е насрочено за разглеждане на 04.05.2016г. С протоколно определение 

от 04.05.2016г. жалбата е оставена без движение, като е даден 7-дневен срок за 

ангажиране на доказателства за срочно подаване на жалбата и делото е 

отложено за друга дата. Указанията са изпълнени с молба от 01.06.2016г. С 

определение в з.з. от 03.06.2016г. съдът се е произнесъл по представените 

доказателства. С определение в з.з. от 21.06.2016г. е заменено вещото лице и 

делото е отложено за 21.09.2016г. На проведено на 21.09.2016г. о.с.з. са приети 

представените доказателства и заключението на вещото лице. На проведено на 

26.10.2016г. о.з.с. делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 

24.01.2017г.  

Адм.д. № 7891/2017г. е образувано на 10.07.2017г. /дата, вписана в печат/ 

по жалба срещу решение на Комисията за земеделски земи към Министерство 

на земеделието и храните, подадена в съда на 30.06.2017г. Разпределено е на 

доклад на съдия Александрова на 20.07.2017г. и към делото е приложен 

протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня 

Пунева – председател на III-то отделение. С разпореждане от 03.07.2017г. е 

предоставен 7-дневен срок за внасяне на държавна такса. С молба от 

07.07.2017г. са представени доказателства за платена държавна такса. С 

определение в з.з. от 03.08.2017г. делото е насрочено за разглеждане на 

11.12.2017г. На проведено на 11.12.2017г. о.с.з. делото е отложено за 

23.04.2018г., като на вещото лице е дадена възможност за изпълнение на 

поставената й задача. На проведено на 23.04.2018 г. о.с.з. делото е отложено за 

изслушване на изготвената съдебно-техническа експертиза на 11.06.2018 г.  

Адм.д. № 11670/2017г. е образувано на 12.10.2017г. /дата, вписана в 

печат/ с оглед на определение от 25.09.2017г., постановено по адм.д. № 

8501/2017г. по описа на АССГ. С цитираното определение производството по 

делото е прекратено и същото е изпратено на ВАС по компетентност. Делото е 

постъпило във ВАС на 06.10.2017г. На 09.10.2017г. е разпоредено делото да се 

докладва на председателя на Първа колегия за преценка разпределението на 

делото по материя. Разпределено е на доклад на съдия Александрова на 

20.10.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то 

отделение. С разпореждане от 30.10.2017г. е наредено да се призоват страните 

за насроченото съдебно заседание. Делото е насрочено за разглеждане на 

12.03.2018г., видно от списъка на призованите лица, оформените призовки и 

корицата на делото. На 12.03.2018г. е проведено о.с.з., като делото е отложено 

за 11.06.2018 г.  

 

Касационни дела: 
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 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.       74 дела  

 Образувани през 2016г.           23 дела 

 Свършени през 2016г.     76 дела 

 Висящи към 01.01.2017г.     21 дела  

 2017г.     

 Висящи към 01.01.2017г.        21 дела  

 Образувани през 2017г.           116 дела 

 Свършени през 2017г.      68 дела 

 Висящи към 01.01.2018г.     69 дела  

 

Адм.д. № 13759/2016г. е образувано на 09.12.2016г. по касационна жалба 

срещу решение от 25.10.2016г., постановено по адм.д. № 135/2016г. по описа 

на АС-Габрово, постъпила в съда на 08.12.2016г. Разпределено е на доклад на 

съдия Албена Радославова на 16.12.2016г. и към делото е приложен протокол 

за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – 

председател на III-то отделение. На същата дата делото е преразпределено на 

съдия Любомир Гайдов и към него е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева. Посочената 

причина за преразпределението е, че съдиите са участвали в решаване на 

делото. Насрочено е за разглеждане на 05.03.2018г., видно от изготвения 

списък на призованите лица и корицата на делото. С разпореждане от 

12.06.2017г., постановено от съдия Ваня Пунева, делото е пренасрочено за 

19.03.2018г. , поради обявяване на 05.03.2018г. за почивен ден с решение на 

МС. Изготвен е нов списък на призованите лица и са оформени призовки. На 

16.03.2018г. е извършено ново преразпределение на делото – на съдия Румяна 

Лилова и към него е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева. Като причина за преразпределението е 

посочено, че съдия Радославова е участвала в състава. Върху протокола за 

преразпределение от 16.03.2018 г. е поставена резолюция, от която е видно, че 

е направено повторно преразпределение поради погрешно отразяване на 

причините. На 19.03.2018г. е извършено ново преразпределение на делото – 

същото е разпределено на съдия Искра Александрова и към делото е приложен 

протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня 

Пунева – председател на III-то отделение. Като причина за преразпределението 

е посочено, че неправилно е отразено изключването на съдиите. На проведено 

на 19.03.2018 г. о.с.з. делото е обявено за решаване.     

Адм.д. № 11852/2017г. е образувано на 17.10.2017г. /дата, вписана в 

печат/ по касационна жалба срещу решение от 24.07.2017г., постановено по 

адм.д. № 2771/2017г. по описа на АССГ, постъпила в съда на 16.10.2017г. 

Разпределено е на доклад на съдия Александрова на 24.10.2017г. и към делото 

е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия 

Ваня Пунева – председател на III-то отделение. Делото е насрочено за 
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разглеждане на 19.03.2018г., видно от изготвения списък на призованите лица, 

оформените призовки и корицата на делото. На проведено на 19.03.2018г. о.с.з. 

е дадена възможност на касатора да ангажира адвокатска защита пред 

касационната инстанция и делото е отложено за 17.09.2018г. /видно от 

изготвения списък на призованите лица и корицата на делото/. 

  

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката   

Няма дела на доклад на съдия Александрова, образувани преди 

01.01.2016г. и неприключили към момента на проверката, според 

предоставената информация. 

  

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

2016г. – 1 бр. 

2017г. – 2 бр.  

Адм.д. № 5691/2017г. е образувано на 17.05.2017г. по касационна жалба 

срещу решение от 09.03.2017г., постановено по адм.д. № 2885/2016г. по описа 

на АССГ, постъпила в съда на 16.05.2017г. С протоколно определение от 

09.10.2017г., на основание чл. 292 от ГПК, производството е спряно до 

приклюване на тълк.д. № 2/2015г. от ОССК на ВАС и ОСГК на ВКС и 

произнасяне по образуваното дело № С 571/2016 на СЕС. Към момента на 

проверката, по делото няма данни дали са отпаднали пречките за движение на 

преюдициалния спор.    

Адм.д. № 4054/2017г. е образувано на 06.04.2017г. /дата, вписана в печат/ 

по касационна жалба срещу решение от 13.02.2017г., постановено по адм.д. № 

11450/2016г. по описа на АССГ, постъпила в съда на 05.04.2017г. С 

протоколно определение от 30.11.2017г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, производството е спряно до приключване на 

производството по адм.д. № 4058/2017г. по описа на ВАС с влязъл в сила 

съдебен акт. Към момента на проверката, по делото няма данни дали са 

отпаднали пречките за движение на преюдициалния спор. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

За 2016г. – 3 бр. дела   

За 2017г. – 2 бр. дела  

Адм.д. № 52/2016г. е образувано на 08.01.2016г. /дата, вписана в печат/ по 

касационна жалба срещу решение от 21.10.2015г., постановено по адм.д. № 

1630/2015г. по описа на АС-Варна, постъпила в съда на 07.12.2015г. С 

разпореждане от 08.12.2015г. на съдия Ваня Пунева – председател на III-то 

отделение е наредено делото да бъде върнато на АС-Варна като 

преждевременно изпратено. Разпоредено е делото да се върне във ВАС след 
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поправянето на касационната жалба или след изтичане на сроковете за 

поправката й. Касационната жалба е постъпила отново във ВАС на 04.01.2016г. 

С протоколно определение от 26.10.2016г., делото е обявено за решаване. С 

определение в з.з. от 13.12.2016г. е отменен хода по същество, тъй като 

съдебния състав е счел, че производството по делото следва да бъде спряно до 

постановяване на решение от ОСС от ГК на ВКС и ОСС от I и II колегия на 

ВАС по тълк.д. № 1/2016г.  

Адм.д. № 1517/2017г. е образувано на 06.02.2017г. по касационна жалба 

срещу решение, постановено по адм.д. № 182/2016 г. по описа на АС – Ямбол, 

постъпила в съда на 02.02.2017г. С протоколно определение от 03.04.2017г. е 

даден ход по съшество и делото е обявено за решаване. С определение в з.з. от 

23.05.2017г. е отменен хода по същество, тъй като във връзка с направено 

възражение в касационната жалба, съдебният състав е счел, че 

първоинстанционният съд е допуснал очевидна фактическа грешка в 

диспозитива на обжалваното решение. Наредено е делото да бъде изпратено на 

АС-Ямбол за отстраняване на допуснатата ОФГ и производството по делото е 

прекратено.  

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

за 2016г. – 10 бр. дела; 

за 2017г. – 13 бр. дела; 

Адм.д. № 9540/2016г. е образувано на 01.09.2016г. по касационна жалба 

срещу решение от 13.06.2016г., постановено по адм.д. № 9735/2014г. по описа 

на ВАС, VIII отделение, подадена в съда на 22.08.2016г. Разпределено е на 

доклад на съдия Александрова на 01.09.2017г. и към делото е приложен 

протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна 

Монова – зам. - председател на съда. Делото е насрочено за разглеждане на 

06.10.2016г. /видно от дата, вписана в печат, списъка на лицата за 

призоваване/. С разпореждане от 01.09.2016г. на съдия Румяна Монова – зам.- 

председател на съда, във връзка със Заповед № 282 от 20.03.2013г. на 

председателя на ВАС и съобразно чл. 22, ал. 1, т. 5 от ГПК е определен съдебен 

състав, в закрити заседания при необходимост, да се произнася по движението 

на адм.д. № 9540/2016 г. по описа на ВАС – председател – съдия Ваня Пунева, 

членове – съдия Панайот Генков, съдия Жанета Петрова, съдия Искра 

Александрова – докладчик и съдия Светлана Борисова. Със същото 

разпореждане е наредено графикът за о.с.з. да се определя съгласно Заповед № 

282/20.03.2013 г. на председателя на ВАС. С разпореждане от 06.10.2016г. на 

съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение, е наредено по адм.д. № 

9540/2016г. по описа на ВАС, в петчленен състав при разглеждането му да 

участват следните съдии при спазване на старшинството им – председател – 

съдия Ваня Пунева, членове – съдия Жанета Петрова, съдия Искра 

Александрова – докладчик, съдия Светлана Борисова и съдия Юлиян Киров. 

На проведено на 06.10.2016г. о.с.з. делото е обявено за решаване. Решението е 

постановено на 13.06.2017г.       
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Адм.д. № 2655/2017г. е образувано на 07.03.2017г. по касационна жалба 

срещу решение от 09.12.2016г. по адм.д. № 6337/2014г. на ВАС, III-то 

отделение, подадена в съда на 27.12.2016г. Разпределено е на доклад на съдия 

Александрова на 13.03.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам.- 

председател на съда. Делото е насрочено за разглеждане на 06.04.2017г. /видно 

от дата, вписана в печат, списъка на призованите лица, оформените призовки и 

корицата на делото/. С разпореждане без дата на съдия Ваня Пунева – 

председател на III-то отделение е указано в 7-дневен срок от съобщението 

касационният жалбоподател да поправи подадената жалба като изложи 

конкретни и обосновани възражения относно порочността на обжалваното 

решение, както и да се приложи препис от поправената касационна жалба за 

връчване на страните. Със същото разпореждане е наредено по молбата от 

28.12.2016г. да се отговори, че решението е обжалвано, респ. не е влязло в 

сила. С разпореждане от 20.01.2017г. на съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение е наредено препис от касационната жалба и допълнението към 

нея да се изпратят на другата страна за отговор в 14-дневен срок от 

съобщаването. С разпореждане от 07.03.2017г. на съдия Румяна Монова – зам.- 

председател на съда е указано в 7-дневен срок от съобщението подписалият 

касационната жалба да представи актуално пълномощно за процесуално 

представителство по делото. С разпореждане от 13.03.2017г. на съдия Румяна 

Монова – зам.-председател на ВАС, във връзка със Заповед № 282 от 

20.03.2013г. на председателя на ВАС и съобразно чл. 22, ал. 1, т. 5 от ГПК е 

определен съдебен състав, който в закрити заседания при необходимост да се 

произнася по движението на адм.д. № 2655/2017 г. по описа на ВАС – 

председател – съдия Панайот Генков, членове – съдия Галина Христова, съдия 

Жанета Петрова, съдия Искра Александрова – докладчик и съдия Албена 

Радославова. Със същото разпореждане е наредено графикът за о.с.з. да се 

определя съгласно Заповед № 282/20.03.2013 г. на председателя на ВАС. С 

разпореждане от 24.02.2017г. на съдия Ваня Пунева – председател на III-то 

отделение, е наредено по адм.д. № 2655/2017г. по описа на ВАС, в петчленен 

състав при разглеждането му да участват следните съдии – председател – съдия 

Панайот Генков, членове – съдия Галина Христова, съдия Искра Александрова 

– докладчик, съдия Владимир Първанов и съдия Владимир Николов. На 

проведено на 06.04.2017г. о.с.з. делото е обявено за решаване. Решението е 

постановено на 16.08.2017г. Върху решението е направено отбелязване от 

съдия Панайот Генков, че същото е произнесено с целия съдебен състав, но не 

може да бъде подписано от съдия Владимир Николов в настоящия момент, тъй 

като командироването му във ВАС към 28.07.2017г. е изтекло. 

  

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

Съдия Александрова не е разглеждала дела като докладчик в седемчленен 

състав за 2016г. и 2017г. 
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Административни дела, разгледани в закрито заседание 

2016 г. – 24 бр. дела 

2017 г. – 37 бр. дела  

Адм.д. № 13867/2016г. е образувано на 13.12.2016г. по частни жалби 

срещу определение № 11097 от 21.10.2016г., постановено по адм.д. № 

4269/2016г. по описа на ВАС, трето отделение, подадени в съда на 04.11.2016г. 

и на 11.11.2016г. Разпределено е на доклад на съдия Александрова на 

13.12.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам. - председател на 

ВАС. С разпореждане от 13.12.2016г. на съдия Румяна Монова е определен 

съдебния състав по делото – председател – съдия Панайот Генков, членове – 

съдия Галина Христова, съдия Жанета Петрова, съдия Искра Александрова – 

докладчик и съдия Албена Радославова. С определение от 04.04.2017г. е 

отменено Определение № 11097 от 21.10.2016г. в обжалваната част и делото е 

върнато в посочената част на същия съдебен състав на ВАС за продължаване 

на съдопроизводствените действия. 

Адм.д. № 9716/2017г. е образувано на 19.09.2017г. по частна жалба 

против определение от 20.07.2017г., постановено по адм.д. № 6962/17 година 

по описа на ВАС, четвърто отделение. С определение в з.з. от 22.12.2017г. 

обжалваното определение е оставено в сила.  

 

Съдия Албена Радославова 

 

Съдия Радославова е избрана за съдия във ВАС от 02.06.2015г., член е на 

състава през периода на проверката. 

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 152 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 138 бр.   

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 180 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 167 бр. 

 

Първоинстанционни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.       13 дела  

 Образувани през 2016г.    24 дела 

 Свършени през 2016г.  21 дела 

 Висящи към 01.01.2017г. 16 дела  

 2017г.     

 Висящи към 01.01.2017г. 16 дела  

 Образувани през 2017г.    15 дела 

 Свършени през 2017г.  20 дела 
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         Висящи към 01.01.2018г. 11 дела 

 

Адм.д. № 2584/2016г. е образувано на 29.02.2016г. по жалба срещу 

решение от 28.01.2016г. на Министерския съвет на Република България, 

подадена в съда на 26.02.2016г. Разпределено е на доклад на съдия Радославова 

на 02.03.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то 

отделение. С определение в з.з. от 11.03.2016г. делото е насрочено за 

разглеждане на 20.02.2017г. На 27.04.2016г. е постъпила молба, с която е 

направен отказ от жалбата. С определение от 03.05.2016г. производството по 

делото е прекратено.   

Адм.д. № 3209/2016г. е образувано на 14.03.2016г. /дата, вписана в печат/ 

по жалба срещу решение на Министерския съвет на Република България, 

подадена в съда на 26.02.2016г. Разпределено е на доклад на съдия Юлиян 

Киров на 22.03.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение. С разпореждане от 02.03.2016г. на съдия Ваня Пунева е 

наредено жалбата да се върне на МС за окомплектоване на административната 

преписка и изпълнение на изискванията на чл. 152, ал. 2 АПК. С молба от 

12.03.2016г. указанията са изпълнени. С определение от 25.03.2016г., 

постановено от съдия Киров, са конституирани страните в производството, 

взето е отношение по доказателствените искания и е назначена съдебно-

оценителна експертиза. Делото е насрочено за 13.02.2017г., видно от списъка 

на призованите лица, както и от оформените призовки. С определение от 

12.04.2016г., постановено от съдия Киров, жалбата е оставена без движение, 

като са дадени указания и срок за изпълнение на указанията. С молба от 

16.05.2016г. указанията са изпълнени. Със Заповед № 1603 от 04.11.2016г. на 

председателя на ВАС, е наредено считано от 07.11.2016г. съдия Албена 

Радославова да поеме и да заседава с делата, разпределени до 28.10.2016г. на 

съдия Юлиян Киров. На 13.02.2017г. е проведено о.с.з. – предоставена е 

последна възможност на жалбоподателя да внесе определения депозит за 

вещото лице и делото е отложено за друга дата. На проведено о.с.з. на 

10.04.2017г. делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 

02.05.2017г. 

Адм.д. № 7530/2017г. е образувано на 28.06.2017г. във връзка с 

определение от 16.06.2017г., постановено по адм.д. № 6125/2017 г. по описа на 

АССГ, постъпило в съда на 27.06.2017г. С цитираното определение е 

прекратено производството по делото и същото е изпратено на ВАС по 

компетентност. Разпределено е на доклад на съдия Радославова на 11.07.2016г. 

и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение. С 

определение в з.з. от 27.07.2017г. делото е насрочено за разглеждане на 

04.06.2018г.  
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Адм.д. № 7262/2017г. е образувано на 22.06.2017г. във връзка с 

определение от 19.06.2017г., постановено по адм.д. № 6338/2017 г. по описа на 

АССГ, с което е препратена жалба срещу волеизявление на министъра на 

вътрешните работи за прекратяване на наемни отношения, постъпила в съда на 

21.06.2017г. Разпределено е на доклад на съдия Радославова на 27.06.2017г. и 

към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение. С 

резолюция без дата, поставена върху протокола за избор на съдия-докладчик, е 

наредено делото да се докладва за проверка на допустимостта на съдебното 

производство и е посочено, че предмет на съдебен контрол е жалба срещу 

писмо от 25.02.2017г. С определние от 02.08.2017г. жалбата е оставена без 

разглеждане и проиводството по делото е прекратено. 

 

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.   79 дела  

 Образувани през 2016г.      95 дела 

 Свършени през 2016г.    74 дела 

 Висящи към 01.01.2017г.         100дела  

 2017г.     

 Висящи към 01.01.2017г.   100 дела  

 Образувани през 2017г.      110 дела 

 Свършени през 2017г.    100 дела 

         Висящи към 01.01.2018г.   110 дела 

 

Адм.д. № 11560/2016г. е образувано на 12.10.2016г. по касационна жалба 

срещу решение от 21.07.2016г., постановено по адм.д. № 2575/2016г. по описа 

на АССГ, постъпила в съда на 10.10.2016г. Разпределено е на доклад на съдия 

Юлиян Киров на 22.10.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение. Делото е насрочено за разглеждане на 22.01.2018г., видно от 

изготвения списък на призованите лица, оформените призовки и корицата на 

делото. Със Заповед № 1603 от 04.11.2016г. на председателя на ВАС, е 

наредено считано от 07.11.2016г. съдия Албена Радославова да поеме и да 

заседава с делата, разпределени до 28.10.2016г. на съдия Юлиян Киров. С 

разпореждане от 17.01.2018г., постановено от съдия Ваня Пунева във връзка 

със Заповед № 1566/28.10.2016г. на председателя на ВАС за утвърждаване на 

постоянно действащи съдебни състави в трето отделение и поради 

преминаването на съдия Юлиян Киров в друг състав, е наредено по адм.д. № 

№ 11645/2016г., 10958/2016г. и 11560/2016г. по описа на ВАС, трето 

отделение, докладчика съдия Юлиян Киров да бъде заместен от съдия Албена 

Радославова. На проведеното на 22.01.2018г. о.с.з. не е даден ход на делото, 

предоставена в възможност на касационния жалбоподател да обоснове 
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интереса си от участие по делото и делото е отложено за 14.05.2018г. /видно от 

изготвения списък на призованите лица, оформените призовки и корицата на 

делото/. На 14.05.2018г. делото е обявено за решаване.     

Адм.д. № 7783/2017г. е образувано на 05.07.2017г. по касационна жалба 

срещу решение от 05.06.2017г., постановено по адм.д. № 1082/2017г. по описа 

на АС-Пловдив, постъпила в съда на 04.07.2017г. Разпределено е на доклад на 

съдия Радославова на 19.07.2017г. и към делото е приложен протокол за избор 

на докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение. Делото е насрочено за разглеждане на 17.09.2018г., видно от 

изготвения списък на призованите лица и корицата на делото. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Съдия Радославова няма дела на доклад, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката, съгласно предоставената 

информация. 

  

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

2016г. – 3 бр.  

2017г. – 2 бр. 

Адм.д. № 10456/2016г. е образувано на 16.09.2016г. по касационна жалба 

срещу решение от 26.07.2016г., постановено по адм.д. № 4384/2015 г. по описа 

на АССГ, постъпила в съда на 15.09.2016г. Разпределено е на доклад на съдия 

Юлиян Киров на 29.09.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение. Със Заповед № 1603 от 04.11.2016г. на председателя на ВАС, 

е наредено считано от 07.11.2016г. съдия Албена Радославова да поеме и да 

заседава с делата, разпределени до 28.10.2016г. на съдия Юлиян Киров. С 

протоколно определение от 27.11.2017г., на основание  чл. 292 ГПК, 

производството по делото е спряно до приклюване на тълк.д. № 2/2015г. от 

ООСК на ВАС и ОСГК на ВКС и произнасяне по образуваното дело № С 

571/2016 на СЕС. Към момента на проверката, по делото няма данни дали са 

отпаднали пречките за движение на преюдициалния спор.      

Адм.д. № 1866/2017г. е образувано на 14.02.2017г.  по касационна жалба 

срещу решение № 253/2016г., постановено по адм.д. № 299/2016г. по описа на 

АС-Кюстендил, постъпила в съда на 13.02.2017г. Разпределено на 15.02.2017г. 

С протоколно определение от 05.12.2017г., на основание чл. 292 от ГПК, 

производството е спряно до произнасяне по тълк.д. № 2/2017г. по описа на 

ОССК на ВАС и ОСГК на ВКС. В кориците на делото е приложено копие от 

тълкувателно постановление № 2 от 03.04.2018г. по тълк.д. № 2/2017г. по 

описа на ОССК на ВАС и ОСГК на ВКС. С протоколно определение от 

12.04.2018г., на основание чл. 230, ал. 1 от ГПК, производството по делото е 
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възобновено. Наредено е делото да се докладва на председателя на III-то 

отделение на ВАС за насрочването му в открито съдебно заседание. Делото е 

насрочено за разглеждане на 17.09.2018г., видно от изготвения списък на 

призованите лица и корицата на делото. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

За 2016г. – 5 бр. дела на съдията с отменен ход по същество;  

За 2017г. – 1 дело  /описано в спрените производства/  

Адм. д. № 2543/2016г. е образувано на 26.02.2016г. по касационна жалба 

срещу решение от 04.01.2016г., постановено по адм.д. № 287/2015г. по описа 

на АС-Русе, постъпила в съда на 23.02.2016г. Разпределено е на доклад на 

съдия Юлиян Киров на 02.03.2016г. и към делото е приложен протокол за 

избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – 

председател на III-то отделение. Със Заповед № 1603 от 04.11.2016г. на 

председателя на ВАС, е наредено считано от 07.11.2016г. съдия Албена 

Радославова да поеме и да заседава с делата, разпределени до 28.10.2016г. на 

съдия Юлиян Киров. С протоколно определение от 16.01.2017г. делото е 

обявено за решаване. С определение в з.з. на 06.02.2017г., предвид 

поддържаната правна квалификация на спора от страна на процесуалния 

представител на касационния жалбоподател и висящото производство по 

съвместното тълк.д. № 1/2016г. на ОСС от ГК на ВКС и ОСС от I и II колегии 

на ВАС, е отменено протоколно определение от 16.01.2017г., с което е даден 

ход на делото по същество. 

Адм. д. № 11016/2016г. е образувано на 30.09.2016г. по касационна жалба 

срещу решение от 15.08.2016г., постановено по адм.д. № 3874/2016г. по описа 

на АССГ, постъпила в съда на 29.09.2016г. Разпределено е на доклад на съдия 

Юлиян Киров на 12.10.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение. Със Заповед № 1603 от 04.11.2016г. на председателя на ВАС е 

наредено, считано от 07.11.2016г. съдия Албена Радославова да поеме и да 

заседава с делата, разпределени до 28.10.2016г. на съдия Юлиян Киров. С 

протоколно определение от 23.10.2017г. делото е обявено за решаване. С 

определение в з.з. на 14.12.2017г. е отменено протоколно определение от 

23.10.2017г., с което е даден ход на делото по същество. Съдебният състав е 

констатирал, че по отношение на един от ответниците е допуснато съществено 

нарушение на съдопроизводствените правила, довело до необезпечаване на 

правото й на участие и защита в касационното производство – същата не е била 

включена като ответник в списъка за призоваване и не е била призована за 

съдебното заседание на 23.10.2017г. Наредено е делото да се доклава на 

председателя на III-то отделение за насрочване в о.с.з., за което да бъдат 

призовани страните. На проведено на 16.04.2018г. о.с.з. делото е обявено за 

решаване.  
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Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

за 2016г. – 11 бр. дела; 

за 2017г. – 9 бр. дела;  

Адм.д. № 1169/2016г. е образувано на 01.02.2016г. по касационна жалба 

срещу решение от 07.12.2015г., постановено по адм.д. № 4334/2015г. на ВАС, 

трето отделение, подадена в съда на 28.12.2015г. Разпределено е на доклад на 

съдия Радославова на 02.02.2016г. и към делото е приложен протокол за избор 

на докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам.- 

председател на съда. Делото е насрочено за разглеждане на 10.03.2016г. /видно 

от дата, вписана в печат, списъка на призованите лица, оформените призовки и 

корицата на делото/. С разпореждане от 15.01.2016г. на Румяна Монова – зам. -

председател на ВАС е наредено касаторът да внесе дължимата държавна такса. 

Указанията са изпълнени с молба от 25.01.2016г. С разпореждане от 

02.02.2016г. на съдия Румяна Монова е определен съдебен състав по адм.д. № 

1169/2016г. по описа на ВАС, при необходимост в закрити заседания, който да 

се произнася по движението на делото – председател – съдия Ваня Пунева, 

съдия Панайот Генков, съдия Жанета Петрова, съдия Мира Райчева и съдия 

Албена Радославова – докладчик. С разпореждане от 01.03.2016г. на съдия 

Ваня Пунева е наредено адм.д. № 1169/2016г. да бъде разгледано в състав – 

председател – съдия Панайот Генков, членове – съдия Таня Куцарова, съдия 

Светлана Борисова, съдия Албена Радославова – докладчик и съдия Румяна 

Лилова. На проведено на 10.03.2016г. о.с.з. делото е обявено за решаване. С 

определение в з.з. от 23.03.2016г. е отменено протоколно определение от 

10.03.2016г., с което е даден ход на делото по същество /петчленният състав е 

констатирал, че член на състава-съдия Таня Куцарова, е участвала и в 

тричленния състав на ВАС, трето отделение, постановил касираното решение/. 

Делото е насрочено за разглеждане на 12.05.2016г. /видно от изготвения списък 

на призованите лица и оформените призовки/. С разпореждане от 26.04.2016г. 

на съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение, е наредено адм.д. № 

1169/2016г. да бъде разгледано в състав – председател – съдия Ваня Пунева, 

членове – съдия Искра Александрова, съдия Светлана Борисова, съдия Албена 

Радославова – докладчик и съдия Мира Райчева. На проведено на 12.05.2016г. 

о.с.з. делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 16.06.2016г. 

Адм.д. № 8637/2017г. е образувано на 02.08.2017г. по касационна жалба 

срещу решение от 22.05.2017г., постановено по адм.д. № 1843/2014г. по описа 

на ВАС, подадена в съда на 30.06.2016г. Разпределено е на доклад на съдия 

Радославова на 03.08.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам.- 

председател на съда и председател на I-ва колегия. Делото е насрочено за 

разглеждане на 05.10.2017г. /видно от дата, вписана в печат, списъка на 

призованите лица, оформените призовки и корицата на делото/. С 

разпореждане от 03.07.2017г. на съдия Мариника Чернева – председател на IV-
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то отделение, е наредено да се изпратят преписи от касационната жалба на 

другите страни за писмен отговор и доказателства в 14-дневен срок от 

съобщението и да се докладва на петчленен състав след изтичане на срока за 

отговор или получаване на отговор от насрещната страна. Отговорът е 

представен в о.с.з. на 05.10.2017г. Делото е докладвано на състава на 

01.08.2017г. С разпореждане от 03.08.2017г. на съдия Румяна Монова –  зам. -

председател на ВАС, е определен съдебен състав по адм.д. № 8637/2017г. по 

описа на ВАС, който при необходимост в закрити заседания, да се произнася 

по движението на делото – председател – съдия Ваня Пунева, съдия Галина 

Христова, съдия Искра Александрова, съдия Румяна Лилова и съдия Албена 

Радославова – докладчик. С разпореждане от 21.06.2017г. на съдия Ваня 

Пунева – председател на III-то отделение, е наредено адм.д. № 8637/2017г. да 

бъде разгледано в състав – председател – съдия Ваня Пунева, членове – съдия 

Жанета Петрова, съдия Искра Александрова, съдия Албена Радославова и 

съдия Мира Райчева. На проведено на 05.10.2017г. о.с.з. делото е обявено за 

решаване. Решението е постановено на 31.01.2018г. 

  

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

за 2016г. – 1 дело; 

за 2017г. – 1 дело;  

Адм.д. № 468/2016г. е образувано на 13.01.2016г. по частна жалба срещу 

определение от 25.11.2015 г., постановено по адм. д. № 12762/2015г. по описа 

на ВАС, седемчленен състав, І-ва колегия. Разпределено е на доклад на съдия 

Радославова на 14.01.2016г. С определение от 22.01.2016г. частната жалба е 

оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. 

Адм.д. № 12320/2017г. е образувано на 30.10.2017г. по частна жалба 

срещу определение от 27.09.2017 по адм. д. № 7397/2017 г. по описа на ВАС, 

петчленен състав – І колегия. Разпределено е на доклад на съдия Радославова 

на 31.10.2017г. С определение от 12.12.2017г. обжалваното определение е 

оставено в сила. 

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

За 2016г. – 31 бр. дела; 

За 2017г. – 37 бр. дела; 

Адм.д. № 11222/2016г. е образувано на 05.10.2016г. по частна жалба -

молба за отмяна на влязло в сила решение от 14.09.2016г., постановено по 

адм.д. № 10019/2016г. по описа на ВАС, четвърто отделение /производството е 

по реда на чл. 132, ал. 2, т. 8 АПК във връзка с чл. 58 ИК и пар. 2 ПЗР на 

ЗПУГДВМС/, подадена в съда 16.09.2016г. Разпределено е на доклад на съдия 

Радославова на 05.10.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам.- 

председател на съда. С разпореждане на 05.10.2016г. на съдия Румяна Монова 

е определен съдебния състав по делото – председател – съдия Ваня Пунева, 
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членове – съдия Панайот Генков, съдия Галина Христова, съдия Мира Райчева 

и съдия Албена Радославова – докладчик. С определение от 21.10.2016г. 

молбата е оставена без разглеждане.   

Адм.д. № 2576/2017г. е образувано на 02.03.2017г. по 2 бр. частни жалби 

срещу определение от 20.01.2017г., постановено по адм.д. № 380/2017г. по 

описа на ВАС, четвърто отделение, подадени в съда на 03.02.2017г. и 

09.02.2017г. Разпределено е на доклад на съдия Радославова на 06.03.2017г. и 

към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Румяна Монова. С разпореждане на 06.03.2017г. на съдия 

Румяна Монова – зам. - председател на съда и председател на I-ва колегия е 

определен съдебния състав по делото – председател – съдия Ваня Пунева, 

членове – съдия Панайот Генков, съдия Искра Александрова, съдия Румяна 

Лилова и съдия Албена Радославова – докладчик. На 08.03.2017г. са подадени 

молби за оттегляне на подадените частни жалби. С определение от 14.03.2017г. 

частната жалба е оставена без разглеждане.   

  

Съдия Румяна Лилова-Икономова 

 

Съдия Лилова е избрана за съдия във ВАС от 2017г., член е на състава 

през периода на проверката. 

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 154 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 153 бр.   

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 170 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 122 бр. 

 

Първоинстанционни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.     18 дела  

 Образувани през 2016г.     18 дела 

 Свършени през 2016г.   25 дела 

 Висящи към 01.01.2017г.  11 дела  

 2017г.      

 Висящи към 01.01.2017г.     11 дела  

 Образувани през 2017г.     10 дела 

 Свършени през 2017г.   13 дела 

 Висящи към 01.01.2018г.            8 дела 

Адм.д. № 268/2016г. е образувано на 08.01.2016г. по жалба срещу 

мълчалив отказ на министъра на вътрешните работи, подадена в съда на 

18.12.2015г. Разпределено е на доклад на съдия Лилова на 12.01.2016г. и към 

делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение. С 
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разпореждане от 23.12.2015г. на съдия Ваня Пунева – председател на III-то 

отделение, жалбата е оставена без движение, като са дадени указания за 

заплащане на държавна такса. Указанията са изпълнени с молба от 07.01.2016г. 

С определение от 25.01.2016г. на съдия Лилова жалбата е оставена без 

движение, като са дадени указания за уточняване предмета на жалбата и 

направеното искане до съда. С молба от 01.03.2016г. са изпълнени указанията 

на съда. С разпореждане от 07.03.2016г. е наредено препис от молбата да бъде 

изпратен на ответника за становище в 14-дневен срок, считано от получаването 

му. Разпореждането е изпълнено на 07.03.2016г. Делото е насрочено за 

разглеждане на 23.01.2017г., видно от списъка на призованите лица, 

оформените призовки и корицата на делото. С протоколно определение от 

23.01.2017г. производството по делото е частично прекратено. На проведено на 

27.02.2017г. о.с.з. делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 

06.07.2017г. 

Адм.д. № 2085/2016г. е образувано на 17.02.2016г. /дата, вписана в печат/ 

по жалба срещу решение на Министерския съвет на Република България за 

отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, за държавна 

нужда, подадена в съда на 16.02.2016г. Разпределено е на доклад на съдия 

Лилова на 21.02.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение. С определение в з.з. от 07.03.2016г. са конституирани 

страните в производството, направено е произнасяне по доказателствените 

искания и е назначена съдебно-оценителна експертиза. Делото е насрочено за 

разглеждане на 26.09.2016г., видно от списъка с призованите лица. С 

разпореждане от 24.03.2016г. е наредено препис от жалбата да се връчи на 

ответника за становище в 14-дневен срок, считано от получаването и да се 

призове вещото лице, изпълнено на 25.03.2016г. С разпореждане от 

05.04.2016г. е наредено да се изпрати на ответника приложения препис от 

молбата и доказателствата за становище в 7-дневен срок, считано от 

съобщението, изпълено на 06.04.2016г. С определение в з.з. от 16.06.2016г. 

вещото лице е освободено от поставената й задача с определение от 

07.03.2016г. за изготвяне на съдебно-оценителна експертиза и е назначено 

друго вещо лице. Делото е насрочено за разглеждане на 26.09.2016г., видно от 

изготвения списък на призованите лица, оформените призовки и отбелязване 

върху корицата на делото. На проведеното на 26.09.2016г. о.с.з. делото е 

обявено за решаване. Решението е постановено на 04.11.2016г.  

Адм.д. № 8596/2017г. е образувано на 01.08.2017г. по жалба, подадена в 

съда на 06.07.2017г. срещу Наредба № 10 от 04.11.2016г. на министъра на 

здравеопазването. Разпределено е на доклад на съдия Лилова на 02.08.2017г. и 

към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение. С 

разпореждане от 11.07.2017 г. жалбата е оставена без движение, като е 

наредено да бъде изискано от административния орган цялата преписка по 
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издаването на обжалвания нормативен акт. С молба от 01.08.2017г. указанията 

са изпълнени. С разпорежане от 02.08.2017г. на съдия Румяна Монова - зам.- 

председател на съда е наредено делото да се докладва на докладчика за 

произнасяне по редовността и допустимостта на жалбата срещу нормативния 

акт. С определение в з.з. от 28.09.2017г. жалбата е оставена без движение, като 

на жалбоподателя са дадени указания и срок за изпълнението им. С молба от 

02.11.2017г. указанията са изпълнени. С разпореждане от 30.11.2017г. е 

наредено делото да се докладва за определяне на дата за о.с.з. на председателя 

на III-то отделение. С определение в з.з. от 05.12.2017г. делото е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. на 11.03.2019г. 

Адм.д. № 183/2017г. е образувано на 05.01.2017г. /дата, вписана в печат/ 

по жалба срещу Акт за установяване на публично държавно вземане на СЕМ, 

подадена в съда на 12.12.2016г. Разпределено е на доклад на съдия Лилова на 

18.01.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то 

отделение.  С разпореждане от 13.12.2016г., постановено от съдия Ваня Пунева 

– председател на III-то отделение, е наредено в 7-дневен срок от съобщението 

жалбоподателят да представи документ за платена държавна такса. С молба от 

04.01.2017г. указанията са изпълнени. С определение в з.з. от 07.03.2017г. 

делото е насрочено за разглеждане на 25.09.2017г. На 13.09.2017г. по делото е 

постъпила молба, с която е оттеглена подадената жалба. С протоколно 

определение от 25.09.2017г. производството по делото е прекратено.  

 

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.     88  дела  

 Образувани през 2016г.     68 дела 

 Свършени през 2016г.   87 дела 

 Висящи към 01.01.2017г.  69  дела  

 2017г.     

 Висящи към 01.01.2017г.      69 дела  

 Образувани през 2017г.      105 дела 

 Свършени през 2017г.    64 дела 

 Висящи към 01.01.2018г.   110  дела 

 

Адм. д. № 13043/2016г. е образувано на 22.11.2016г. по касационни жалби 

срещу решение от 11.10.2016г., постановено по адм.д. № 900/2016г. по описа 

на АС-Бургас, постъпили в съда на 18.11.2016г. Разпределено е на доклад на 

съдия Лилова на 28.11.2016 г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение. С разпореждане в з.з. на 05.12.2016г. съдът се е произнесъл по 

доказателствата, дадени са указания на молителя и е изискана писмена 

справка. Наредено е делото да се докладва след изпълнение на указанията, 
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респективно след изтичане на дадените срокове, за извършване на процесуални 

действия от съда. Делото е насрочено за разглеждане на 05.03.2018г., видно от 

изготвения списък на призованите лица и корицата на делото. С разпореждане 

от 12.06.2017г., постановено от съдия Ваня Пунева – председател на III-то 

отделение, делото е пренасрочено за разглеждане на 11.06.2018г.  

Адм.д. № 490/2017г. е образувано на 11.01.2017г. /дата, вписана в печат/ 

по касационни жалби срещу решение от 11.11.2016г., постановено по адм.д. № 

502/2016г. по описа на АС-Враца, постъпили в съда на 10.01.2017г. 

Разпределено е на доклад на съдия Лилова на 19.01.2017 г. и към делото е 

приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия 

Ваня Пунева – председател на III-то отделение. Делото е насрочено за 

разглеждане на 12.02.2018г., видно от изготвения списък на призованите лица, 

оформените призовки и корицата на делото. С протоколно определение от 

12.02.2018г. касационната жалба на зам. директора на ОДМВР-Враца е 

оставена без движение, като са дадени указания и срок за отстраняване на 

констатираните нередовности. С разпореждане от 15.03.2018г., поставено 

върху писмо от ОДМВР-Враца, получено в съда на 09.03.2018г., е дадена 

последна възможност, в 7-дневен срок, считано от съобщението да бъде 

изпълнено протоколно определение от 12.02.2018г. от зам. директора на 

ОДМВР-Враца в цялост. Съобщение е изпратено на 16.03.2018г. С 

разпореждане от 02.04.2018г., получено в съда на 29.03.2018г., поставено върху 

писмо от ОДМВР-Враца на директора на ОДВМР-Враца е даден 7-дневен срок 

от получаване на съобщението, да обоснове интерес от подаването на 

касационната жалба, предвид на това, че производството е по реда на ЗОДОВ. 

Съобщението е изпратено на 04.04.2018г. С разпореждане от 03.05.2018г., 

поставено върху писмо от ОДМВР-Враца, получено в съда на 17.04.2018г., е 

наредено да се докладва на председателя на III-то отделение за насрочване. 

Делото е насрочено за разглеждане на 17.09.2018г., видно от изготвения списък 

на призованите лица и корицата на делото.   

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Съдия Лилова няма дела на доклад, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката, съгласно предоставената 

информация. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

За 2016г. – 3 бр. 

За 2017г. няма дела на доклад на съдия Лилова, по които производството 

да е спряно през периода на проверката  

Адм.д. № 9765/2016г. е образувано на 08.09.2016г. /дата, вписана в печат/ 

по касационна жалба срещу решение от 13.07.2016г., постановено по адм.д. № 
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2723/2015г. по описа на АССГ, постъпила в съда на 07.09.2016г. С протоколно 

определение от 06.11.2017г., на основание чл. 292 от ГПК, производството по 

делото е спряно до приключване на тълк.д. № 2/2015г. от ОССК на ВАС и 

ОСГК на ВКС и произнасяне по образуваното дело № С 571/2016 на СЕС. Към 

момента на проверката, по делото няма данни дали са отпаднали пречките за 

движение на преюдициалния спор.    

Адм.д. № 14456/2016г. е образувано на 27.12.2016г. по касационна жалба 

срещу решение № 2249 от 10.11.2016г., постановено по адм.д. № 199/2015г. по 

описа на АС-Варна, постъпила в съда на 23.12.2016г. С протоколно 

определение от 20.02.2018г., на основание чл. 292 от ГПК, производството е 

спряно до постановяване на тълкувателно постановление по тълкувателно дело 

№ 1 за 2016г. от ОСС на ГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС. Към 

момента на проверката, по делото няма данни дали са отпаднали пречките за 

движение на преюдициалния спор.    

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

За 2016г. - 4 бр. дела;  

За 2017г. няма дела на доклад на съдия Лилова с отменен ход по същество. 

Адм. д. № 628/2016г. е образувано на 15.01.2016г. /дата, вписана в печат/ 

по касационна жалба срещу решение № 2226/2015г., постановено по адм.д. № 

2005/2015г. по описа на АС-Пловдив, постъпила в съда на 14.01.2016г. С 

протоколно определение от 02.10.2017г. делото е обявено за решаване. С 

протоколно определение от 22.12.2017г. е отменен хода по същество, след 

направено от ответника възражение и след съобразяване, че във ВКС е 

образувано и висящо тълк.д. № 1/2017г.  

Адм.д. № 2691/2016г. е образувано на 02.03.2016г. по жалба срещу 

решение на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на 

имоти и части от имоти-частна собственост за държавна нужда, постъпила в 

съда на 22.02.2016г. Видно от протокол за разпределение на делото от 

08.03.2016г. за докладчик е определена съдия Румяна Лилова. С разпореждане 

от 20.03.2017г. на съдия Пунева - председател на отделението е определен за 

докладчик по делото съдия Владимир Николов поради „внезапно разболяване 

на съдия Р.Л., както и постъпването й в болница и представяне на б.лист, за 

периода 13.03.2017г. до 11.04.2017г.  В първото по делото о.с.з., проведено на 

20.03.2017г., съдебният състав Искра Александрова – председател и членове 

Румяна Лилова и Владимир Николов – посочен в съдебния протокол за 

докладчик, е дал ход по същество и в същото с. з. е отменил протоколното 

определение за ход по същество, като е дал възможност на страните да 

представят доказателства за изясняване на спора от фактическа страна. Видно 

от разпореждането на съдия Пунева, секретар Н.С. погрешно е посочила съдия 

Румяна Лилова за член на състава в с.з. на 20.03.2017г.  
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Второто по делото с.з. е проведено на 29.05.2017г. в състав съдия Искра 

Александрова- председател и членове съдия Албена Радославова и съдия 

Владимир Николов – докладчик и на него е допусната допълнителна задача по 

СТЕ. На третото с.з., проведено на 18.09.2017г. с протоколно определение 

съдебен състав с председател съдия Иска Александрова и членове съдия 

Албена Радославова и съдия Румяна Лилова - докладчик е обявил делото за 

решаване. С определение в з.з. от 22.11.2017г. съдебен състав с председател 

съдия Иска Александрова и членове съдия Албена Радославова и съдия Румяна 

Лилова - докладчик за втори път по делото, е отменил хода по същество, даден 

с протоколно определение от с.з., проведено на 18.09.2017г. Съдебеният състав 

е констатирал, че „видно от съставения за с.з. на 20.03.2017г. съдебен 

протокол, съдебният състав е: председател-съдия Искра Александрова и 

членове съдия Румяна Лилова и съдия Владимир Николов. За докладчик по 

делото е посочен Владимир Николов. От приобщената към делото справка, 

изготвена от деловодителя на състава М. Г. и копие от страница 89/90 от 

„Срочна книга на открити заседания”, съставът на съда в съдебното заседание 

на 20.03.2017г. е: председател съдия Искра Александрова и членове Албена 

Радославова и Владимир Николов. При така констатираното настоящият 

съдебен състав намира, че дадения в с.з. на 18.09.2017г. ход на делото по 

същество следва да бъде отменен.” Указано е страните отново да бъдат 

призовани в с.з., за повтаряне на извършените в с.з. на 20.03.2017г. 

процесуални действия. Наредено е делото да се докладва на председателя на 

III-то отделение за насрочване в о.с.з. Четвъртото с.з. е насрочено за 

15.01.2018г., когато е разгледано от състав съдия Искра Александрова- 

председател и членова съдия Албена Радосклавова и съдия Румяна Лилова – 

докладчик и делото е отложено за 29.01.2018г., за повтаряне на процесуалните 

действия от 20.03.2017г. На проведено на 29.01.2018г. пето о.с.з делото, 

разгледано от състав съдия Искра Александрова- председател и членове съдия 

Албена Радосклавова и съдия Румяна Лилова – докладчик, е обявено за 

решаване. С определение в з.з. от 07.03.2017г. за трети път по делото е 

отменено протоколно определение от с.з., проведено на 29.01.2018г., с което е 

даден ход по същество. Съдебеният състав е констатирал, че в протокола от 

проведено о.с.з. на 29.01.2018г. са допуснати технически грешки, изразяващи 

се в записи на изявления на лица, които не са присъствали по време на 

заседанието, както и отразяване на имена на лица, които също не са 

присъствали в съдебното заседание. Посоченият в протокола от съдебното 

заседание на 29.01.2018г. съдебен секретар е Н. С.. Делото е насрочено за 

19.03.2018г. с ново призоваване на страните. Наредено е да се изискат писмени 

обяснения от секретаря на състава за допуснатите грешки в протокола. 

Обясненията от секретар Н. С. са представени на 09.03.2018г. На проведено на 

19.03.2018г. шесто о.с.з., съдебен състав с председател Искра Александрова и 

членове съдия Албена Радославова и съдия Румяна Лилова- докладчик делото 

е обявил делото за решаване. Решението е постановено на 26.03.2018г.  
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Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

за 2016г. – 11 бр. дела; 

за 2017г. – 9 бр. дела;  

Адм.д. № 9123/2016г. е образувано на 23.08.2016г. по касационна жалба 

срещу решение от 14.07.2016г. по адм.д. № 9482/2015г. по описа на ВАС, III-то 

отделение, подадена в съда на 26.07.2016г. Разпределено е на доклад на съдия 

Лилова на 23.08.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам.- 

председател на съда. Делото е насрочено за разглеждане на 06.10.2016г. /видно 

от дата, вписана в печат, списъка на призованите лица, оформените призовки и 

корицата на делото/. С разпореждане от 27.07.2016г. на Ваня Пунева – 

председател на III-то отделение, е наредено да се изпрати препис от 

касационната жалба на другата страна за писмен отговор и доказателства в 14-

дневен срок от съобщението и да се докладва на петчленен състав след 

изтичане на срока за отговор или получаване на отговор от насрещната страна. 

Няма постъпил отговор, делото е докладвано на 5-чл. състав на 19.08.2016г. С 

разпореждане от 23.08.2016г. на съдия Румяна Монова е определен съдебния 

състав по адм.д. № 9123/2016г. по описа на ВАС, който при необходимост в 

закрити заседания, да се произнася по движението на делото – председател – 

съдия Ваня Пунева, съдия Галина Христова, съдия Панайот Генков, съдия 

Румяна Лилова – докладчик и съдия Юлиян Киров. С разпореждане от 

06.10.2016г. на съдия Ваня Пунева е наредено адм.д. № 9123/2016г. да бъде 

разгледано в състав – председател – съдия Галина Христова, членове – съдия 

Таня Куцарова, съдия Пламен Петрунов, съдия Румяна Лилова – докладчик и 

съдия Юлиян  Киров. На проведено на 06.10.2016г. о.с.з. делото е обявено за 

решаване.Решението е постановено на 21.11.2016г. 

Адм.д. № 7763/2017г. е образувано на 05.07.2017г. по касационна жалба 

срещу решение от 22.02.2017г. по адм.д. № 7277/2015г. по описа на ВАС, 

четвърто отделение, подадена в съда на 18.04.2017г. Разпределено е на доклад 

на съдия Лилова на 05.07.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам. -

председател на съда. Делото е насрочено за разглеждане на 14.09.2017г. /видно 

от дата, вписана в печат, списъка на призованите лица, оформените призовки и 

корицата на делото/. С разпореждане от 19.04.2017г. на съдия Мариника 

Чернева – председател на IV-то отделение са дадени указния за отстраняване 

на констатираните нередовности и е наредено след изпълнение на указанията 

да се изпратят преписи от касационната жалба на другите страни за писмен 

отговор и доказателства в 14-дневен срок от съобщението, както и делото да се 

докладва на петчленен състав след изтичане на срока за отговор или 

получаване на отговор от насрещната страна. Указанията са изпълнени с молба 

от 03.05.2017г. Не е постъпил отговор, делото е докладвано на 5-чл. състав на 

04.07.2017г. С разпореждане от 05.07.2017г. на съдия Румяна Монова –  зам.- 
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председател на ВАС, е определен съдебния състав по адм.д. № 7763/2017г. по 

описа на ВАС,  който при необходимост в закрити заседания, да се произнася 

по движението на делото – председател – съдия Ваня Пунева, съдия Галина 

Христова, съдия Искра Александрова, съдия Румяна Лилова – докладчик и 

съдия Албена Радославова. С разпореждане от 21.06.2017г. на съдия Ваня 

Пунева – председател на III-то отделение, е наредено адм.д. № 7763/2017г. да 

бъде разгледано в състав – председател – съдия Ваня Пунева, членове – съдия 

Галина Христова, съдия Светлана Борисова, съдия Румяна Лилова – докладчик 

и съдия Юлия Раева. На проведено на 14.09.2017г. о.с.з. делото е обявено за 

решаване. Решението е постановено на 31.01.2018г.  

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

За 2016г. няма дела, разгледани от съдия Лилова като докладчик в 

седемчленен състав. 

За 2017г. – 1 дело  

Адм.д. № 6181/2017г. е образувано на 30.05.2017г. по частна жалба срещу 

определение от 11.04.2017г., постановено от петчленен състав на ВАС по 

адм.д. № 10113/2016 г. Разпределено е на доклад на съдия Лилова. С 

определение от 04.07.2017г. обжалваното определение е оставено в сила. 

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

2016 г. – 30 бр.; 

2017 г. – 39 бр.; 

Адм.д. № 13201/2016г. е образувано на 28.11.2016г. по частна жалба 

срещу определение от 20.10.2016г. по адм.д. № 9918/2016г. по описа на ВАС, 

осмо отделение, подадена в съда на 18.11.2016г. Разпределено е на доклад на 

съдия Лилова на 28.11.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам.- 

председател на съда. С разпореждане от 28.11.2016г. на съдия Румяна Монова 

е определен съдебния състав по адм.д. № 13201/2016г. – председател – съдия 

Ваня Пунева, членове – съдия Панайот Генков, съдия Искра Александрова, 

съдия Албена Радославова и съдия Румяна Лилова – докладчик. С определение 

от 12.12.2016г. е отменено обжалваното определение и делото е върнато на 

същия тричленен състав на ВАС за продължаване на съдопроизводствените 

действия. 

Адм.д. № 12057/2017г. е образувано на 24.10.2017г. по частна жалба 

срещу определение от 28.09.2017г. по адм.д. № 9282/2017г. по описа на ВАС, 

трето отделение, подадена в съда на 12.10.2017г. Разпределено е на доклад на 

съдия Лилова на 24.10.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам. -

председател на съда. С разпореждане от 24.10.2017г. на съдия Румяна Монова 

е определен съдебния състав по делото – председател – съдия Ваня Пунева, 

членове – съдия Искра Александрова, съдия Мира Райчева, съдия Албена 
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Радославова и съдия Румяна Лилова – докладчик. С определение от 

17.11.2017г. обжалваното определение е оставено в сила.    

 

ІV състав 

Съдия Таня Желязкова Куцарова-Христова – от 31.10.2016г. до 

24.04.2017 г. е член на II състав; от 24.04.2017г. е председател на IV състав; 

Съдия Мира Райчева-Шекерджиева – от 31.10.2016г. до 24.04.2017г. е 

член на I състав; от 24.04.2017г. е член на IV състав; 

Съдия Владимир Първанов – командирован във ВАС от 13.02.2017г.; от 

24.04.2017г. член на IV състав. 

 

Съдия Таня Куцарова-Христова 

 

Съдия Куцарова е избрана за съдия във ВАС от 01.10.2008г., председател е 

на състава. 

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 157 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 158 бр.   

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 183 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 177 бр. 

 

Първоинстанционни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.     23 дела  

 Образувани през 2016г.     28 дела 

 Свършени през 2016г.   33 дела 

 Висящи към 01.01.2017г.  18 дела 

 2017г.      

        Висящи към 01.01.2017г.     18 дела  

 Образувани през 2017г.     11 дела 

 Свършени през 2017г.   19 дела 

 Висящи към 01.01.2018г.  10 дела 

 

Адм.д. № 2214/2016г. е образувано на 19.02.2016г. /дата, вписана в печат/ 

по жалба срещу решение на Министерския съвет на Република България за 

отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, за държавна 

нужда, подадена в съда на 18.02.2016г. Разпределено е на доклад на съдия 

Куцарова на 21.02.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение. С определение в з.з. от 18.03.2016г. делото е насрочено за 

разглеждане на 18.04.2016г. С разпореждане, постановено от съдия Ваня 

Пунева – председател на III-то отделение, административни дела, в т.ч. и 
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настоящото дело са пренасрочени за 25.04.2016г. На проведеното на 

25.04.2016г. о.с.з. делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 

01.07.2016г.  

Адм.д. № 1865/2016г. е образувано на 12.02.2016г. /дата, вписана в печат/ 

по жалба срещу мълчалив отказ на министъра на правосъдието, подадена в 

съда на 05.02.2016г. Разпределено е на доклад на съдия Куцарова на 

17.02.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то 

отделение. С разпореждане на председателя на трето отделение от 08.02.2016г. 

жалбата е оставена без движение, като са дадени указания за внасяне на 

държавна такса. С молба от 11.02.2016г. указанията са изпълнени. С 

определение в з.з. от 18.03.2016г. делото е насрочено за разглеждане на 

20.03.2017г. С протоколно определение от 20.03.2017г. производството по 

делото е прекратено, поради постъпила на 07.02.2017г. молба за отказ от 

оспорване на акта. 

Адм. д. № 8480/2017г. е образувано на 27.07.2017г. по жалба срещу 

решение на Комисията по земеделските земи към Министерство на 

земеделието и храните, подадена в съда на 30.06.2017г. Разпределено е на 

доклад на съдия Куцарова на 27.07.2017г. и към делото е приложен протокол за 

избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – 

председател на III-то отделение. С разпореждане от 03.07.2017г. , постановено 

от съдия Жанета Петрова, съгласно заповед № 127/05.02.2014г. на 

председателя на ВАС, е наредено в 7-дневен срок жалбоподателят да 

предостави документ за внесена държавна такса. Указанието е изпълнено на 

21.07.2017г. Делото е насрочено за разглеждане на 05.11.2018г., видно от 

изготвения списък на призованите лица и направеното отбелязване върху 

корицата на делото. 

Адм.д. № 11939/2017г. е образувано на 20.10.2017г. /дата, вписана в 

печат/ по жалба срещу Акт за установяване на публично държавно вземане на 

СЕМ, подадена в съда на 09.10.2017г. Разпределено е на доклад на съдия 

Куцарова на 07.11.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение. С разпореждане от 10.10.2017г. жалбата е оставена без 

движение, като са дадени указания и срок за изпълнение. С молба от 

18.10.2017г. указанията са изпълнени.  Делото е насрочено за раглеждане на 

18.02.2019г., видно от списъка на призованите лица и корицата на делото. 

 

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.     91 дела  

 Образувани през 2016г.     95 дела 

 Свършени през 2016г.   76 дела 

 Висящи към 01.01.2017г.  110дела 
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 2017г.      

        Висящи към 01.01.2017г.     110 дела  

 Образувани през 2017г.     122 дела 

 Свършени през 2017г.   109 дела 

 Висящи към 01.01.2018г.  123 дела 

 

Адм.д. № 53/2016г. е образувано на 05.01.2016г. по касационна жалба 

срещу решение по адм.д. № 225/2015 г. на АС-Враца. На проведено на 

12.12.2016г. о.с.з. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Решението е постановено на 13.01.2017г.  

Адм.д. № 7120/2017г. е образувано на 20.06.2017г. /дата, вписана в печат/ 

по касационен протест срещу решение от 10.05.2017г., постановено по адм.д. 

№ 73/2017г. по описа на АС-Ловеч, постъпил в съда на 19.06.2017г. 

Разпределено е на доклад на съдия Куцарова на 27.06.2017г. и към делото е 

приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия 

Ваня Пунева – председател на III-то отделение. Делото е насрочено за 

рзглеждане на 17.09.2018г., видно от изготвения списък на призованите лица и 

корицата на делото. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Адм.д. № 12918/2015г. е образувано на 13.11.2015г. /дата, вписана в 

печат/ по касационна жалба срещу решение от 06.07.2015г., постановено по 

адм.д. № 2450/2014г. по описа на АССГ. Разпределено е на доклад на съдия 

Куцарова на 17.11.2015г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение. Делото е насрочено за разглеждане на 07.11.2016г., видно от 

списъка на призованите лица, оформените призовки и корицата на делото. С 

определение в з.з. от 03.11.2016г., производството по делото е спряно до 

приключване на адм.д. № 2596/2015г. по описа на АССГ с влязъл в сила 

съдебен акт. С писма от 07.11.2016г., 04.01.2017г., 18.07.2017г. и 30.10.2017г. е 

изсиквана информация за движение на делото в АССГ. С писмо, постъпило в 

съда на 08.11.2017г. е посочено, че по адм.д. № 2596/2015г. по описа на АССГ 

има постановено съдебно решение и с оглед на касационна жалба съшото е 

изпратено на ВАС по компетентност на 07.11.2017г. С разпореждане върху 

цитираното писмо е наредено делото да се докладва за възобновяване след 

приключване на адм.д. № 2596/2015г. по описа на АССГ. Указано е да се 

направи справка за номера на образуваното дело пред ВАС по касационното 

обжалване на решението по адм.д. № 2596/2015г. по описа на АССГ. От 

направената справка /писмо от 08.12.2017г./ е видно, че с оглед на касационна 

жалба, против решение № 4039 от 15.06.2017г., постановено по адм.д. № 

2596/2015г. по описа на АССГ, е образувано адм.д. № 12851/2017г. по описа на 

ВАС, ІV-то отделение и същото е насрочено за разглеждане на 10.12.2018г. С 
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разпореждане на съдия Куцарова /без дата/, поставено върху писмото от 

08.12.2017г., е наредено след влизане в сила на решението по адм.д. № 

2596/2015г. по описа на АССГ, делото да се докладва за възобновяване и 

насрочване.   

   

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

За 2016г. – 1 бр. 

За 2017г. – 1 бр.  

Адм.д. № 4288/2016г. е образувано на 07.04.2016г. /дата, вписана в печат/  

по касационна жалба срещу решение  от 19.02.2016г. по адм.д. № 174/2015г. по 

описа на АС-Кърджали, постъпила в съда на 06.04.2016г. Разпределено е на 

доклад на съдия Мира Райчева на 11.04.2016г. и към делото е приложен 

протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня 

Пунева – председател на III-то отделение. С разпореждане от 19.05.2017г., 

постановено от съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение, във 

връзка със Заповед № 389 от 12.04.2013 г. на председателя на ВАС за 

утвърждаване на постоянно действащи състави по колегии и заповед № 663 от 

15.05.2017г., поради ползване на платен годишен отпуск от съдия Мира 

Райчева, е наредено по адм.д. № 4288/2016г., адм.д. № 4290/2016г., адм.д. № 

8910/2016г. и адм.д. № 6855/2016г. по описа на ВАС, насрочени за 22.05.2017г. 

съдията-докладчик Мира Райчева да бъде заместена от съдия Таня Куцарова. С 

протоколно определение от 12.07.2017г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК, производството е спряно до приключване на тълк.д. № 1/2017г. на ОСГК 

на ВКС. Към момента на проверката по делото няма данни дали са отпаднали 

пречките за движение на преюдициалния спор.    

Адм.д. № 792/2017г. е образувано на 19.01.2017г. по жалба срещу 

решение от 31.10.2016г. по адм.д. № 2099/2014г. по описа на АС-Пловдив, 

постъпила в съда на 23.12.2016г. Разпределено е на доклад на съдия Панайот 

Генков на 22.01.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение. С разпореждане от 26.06.2017г., постановено от съдия Ваня 

Пунева – председател на III-то отделение, във връзка със Заповед № 1556 от 

28.10.2016г. на председателя на ВАС за утвърждаване на постоянно действащи 

съдебни състави в трето отделение и съгласно решение на СК на ВСС по 

протокол  № 15 от 11.04.2017г., за избор на съдия Панайот Генков за и.д. 

председател на АС-Бургас и поради встъпването му в длъжност, същият следва 

да бъде заместван от съдия Таня Куцарова като председател на състав, 

съгласно старшинството на съдиите във ВАС и Заповед № 583/24.04.2017г. за 

утвърждаване на постоянно действащи съдебни състави в трето отделение, 

считано от 24.04.2017г., е наредено по адм.д. № 1268/2017г., адм.д. № 

904/2017г.и адм.д. № 792/2017г. по описа на ВАС, докладчикът съдия Панайот 

Генков да бъде заместен от съдия Таня Куцарова. С протоколно определение 
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от 12.02.2018г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, производството е 

спряно до решаване на тълк.д. № 2/2015г., образувано пред Общото събрание 

на Гражданската колегия и Търговската колегия на ВКС и Първа и Втора 

колегия на ВАС. Към момента на проверката по делото няма данни дали са 

отпаднали пречките за движение на преюдициалния спор.    

 Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

За 2016г. – 4 бр. дела;  

Съдия Куцарова няма дела с отменен ход по същество, образувани през 

2017г.  

Адм. д. № 3578/2016г. е образувано на 22.03.2016г. /дата, вписана в печат/ 

по жалба срещу решение на Общото събрание на Нотариалната камара на 

Република България, подадена в съда на 09.03.2016г. С протоколно 

определение от 05.06.2017г. делото е обявено за решаване. С определение от 

06.07.2017г. е отменено определението от 05.06.2017, с което е даден ход на 

делото по същество и производството по делото е прекратено. Съдебният 

състав е счел, че подадената жалба е процесуално недопустима, като подадена 

срещу акт, който не носи белезите на административен акт-основание по чл. 

159, т. 1 от АПК. С определение от 29.09.2017г., постановено по адм.д. № 

9698/2017г. по описа на ВАС, е оставено в сила на определение от 06.07.2017г.  

Адм. д. № 8415/2016г. е образувано на 19.07.2016г. /дата, вписана в печат/ 

по касационна жалба срещу решение от 20.05.2016г. по адм.д. № 784/2015г. по 

описа на АС-Плевен, постъпила в съда на 18.07.2016г.  Разпределено е на 

съдия Панайот Генков на 26.07.2016г. и към делото е приложен протокол за 

избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева-

председател на III-то отделение. С разпореждане от 26.06.2017г., постановено 

от съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение, във връзка със заповед 

№ 1556 от 28.10.2016г. на председателя на ВАС за утвърждаване на постоянно 

действащи съдебни състави в трето отделение и съгласно решение на СК на 

ВСС по протокол  № 15 от 11.04.2017г., за избор на съдия Панайот Генков за 

и.д. председател на АС-Бургас и поради встъпването му в длъжност, същият 

следва да бъде заместван от съдия Таня Куцарова като председател на състав, 

съгласно старшинството на съдиите във ВАС, е наредено по адм.д. № 

8415/2016г., адм.д. № 7417/2016г.и адм.д. № 7173/2016г. по описа на ВАС, 

насрочени за 09.10.2017г., докладчикът съдия Панайот Генков да бъде 

заместен от съдия Таня Куцарова.  С протоколно определение от 09.10.2017г. 

делото е обявено е за решаване. С определение в з.з. от 21.11.2017г. е отменено 

определение от 09.10.2017г., с което е даден ход на делото по същество, тъй 

като съдебния състав е констатирал, че в обжалваното решение 

първоинстанционният съд е пропуснал да се произнесе по целия размер на 

предявения иск. Производството по делото е прекратено и е наредено делото 

да се изпрати на АС-Плевен за постановяване на допълнително решение. На 

05.01.2018г. адм.д. № 784/2015г. по описа на АС-Плевен отново е постъпило 
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във ВАС. С разпореждане от 08.01.2018г. на съдия Ваня Пунева-председател 

на III-то отделение, делото е насрочено за разглеждане на 16.04.2018г. На 

16.04.2018г. делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 

29.05.2018г.  

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

За 2016г. – 9 бр. дела;  

За 2017г. – 8 бр. дела;  

Адм. д. № 9518/2016 г. е образувано на 01.09.2016 г. по касационна 

жалба срещу решение от 17.05.2016 г. по адм. д. № 1107/2015 г. Делото е 

насрочено в открито заседание на 06.11.2016 г. Разпределението на докладчик 

е извършено на 01.09.2016 г. С разпореждане от същата дата на съдия Монова 

– зам.-председател на ВАС, е определен петчленният състав за произнасяне 

при нужда в закрито заседание по движението на делото. С разпореждане от 

12.09.2016 г. на съдия Ваня Пунева е определен съставът, който да разгледа 

производството в открито заседание. В съдебно заседание от 06.10.2016 г. е 

даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С решение от 

20.01.2017 г. съдът се е произнесъл по жалбата и делото е върнато на същата 

дата на първоинстанционния състав. 

Адм. д. № 12262/2017 г. е образувано на 27.10.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение от 24.08.2017 г. по адм. д. № 8710/2016 г. на ВАС. 

Делото е насрочено в открито заседание за 07.12.2017 г., видно от 

отбелязването за датата в печата на съда за ход в открито заседание. 

Производството е разпределено на докладчик на 30.10.2017 г. С разпореждане 

от същата дата на съдия Монова – зам.-председател на ВАС, е определен 

съставът за произнасяне при нужда в закрито заседание. С разпореждане от 

04.12.2017 г. съдия Пунева – председател на отделението, е определила състава 

за насроченото открито заседание. В първото открито заседание, проведено на 

07.12.2017 г., съдът е дал ход по същество. Решение е постановено на 

18.01.2018 г. 

  

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

за 2016г. – 1 дело; 

за 2017г. – 1 дело; 

Адм.д. № 6727/2016г. е образувано на 08.06.2016г. по молба за отмяна на 

определение от 18.05.2016г., постановено по адм.д. № 5308/2016г. по описа на 

ВАС. Разпределено е на доклад на съдия Куцарова. С определение от 

11.07.2016г. молбата за отмяна е оставена без разглеждане и производството по 

делото е прекратено. 

Адм.д. № 886/2017г. е образувано на 23.01.2017г. по частна жалба срещу 

определение от 28.11.2016 г., постановено по адм. д. № 6526/2016 г. от 

петчленен състав на първа колегия, по описа на ВАС. Разпределено е на доклад 
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на съдия Куцарова. С определение от 25.04.2017г. обжалваното определение е 

оставено в сила.  

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

За 2016г. – 27 бр.; 

За 2017г. – 47 бр.; 

Адм.д. № 8075/2016г. е образувано на 08.07.2016г. по частна жалба срещу 

определение от 06.06.2016г., постановено по адм.д. № 8200/2015г. по описа на 

ВАС, трето отделение, подадена в съда на 15.06.2016г. Разпределено е на 

доклад на съдия Куцарова на 11.07.2016г. и към делото е приложен протокол за 

избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова - зам.- 

председател на съда. С разпореждане от 27.06.2016г. на съдия Ваня Пунева – 

председател на III-то отделение е наредено препис от частната жалба да бъде 

изпратен на МС за отговор в 3-дневен срок от съобщаването, като след 

изтичане на срока или след представяне на отговор, частната жалба да се 

докладва на петчленен състав. Съобщението е изпратено на същата дата, 

получено е на 01.07.2016г., няма постъпил отговор. Делото е докладвано на 5-

чл. състав на 07.07.2016г. С разпореждане от 11.07.2016г. на съдия Румяна 

Монова е определен съдебния състав по адм.д. № 8075/2016 г. – председател – 

съдия Панайот Генков, членове – съдия Галина Христова, съдия Жанета 

Петрова, съдия Таня Куцарова – докладчик и съдия Пламен Петрунов. С 

определение от 25.07.2016г. обжалваното определение е оставено в сила.  

Адм.д. № 198/2017г. е образувано на 06.01.2017г. по 7 бр. частни жалби 

срещу определение от 16.11.2016г., постановено по адм.д. № 12152/2016г. по 

описа на ВАС, трето отделение, подадени в съда на 24.11.2016г. Разпределено 

е на доклад на съдия Куцарова на 09.01.2017г. и към делото е приложен 

протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна 

Монова- зам. председател на съда. С разпореждания от 28.11.2016г. на съдия 

Ваня Пунева – председател на III-то отделение са дадени указания на 

жалбоподателите, които са изпълнени с молби от 09.12.2016г. С разпореждане 

от 14.12.2016г. на съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение е 

наредено препис от частните жалби да бъде изпратен на страните за отговор в 

3-дневен срок от съобщаването. Наредено е след изтичане на срока за отговор 

или при представяне на отговор в определения срок, частните жалби да се 

докладват на петчленен състав. На 22.12.2016г. е постъпило възражение по 

частните жалби. С разпореждане от 09.01.2017г. на съдия Румяна Монова- зам. 

председател на съда е определен съдебния състав по адм.д. № 198/2017г. – 

председател – съдия Ваня Пунева, членове – съдия Галина Христова, съдия 

Жанета Петрова, съдия Таня Куцарова – докладчик и съдия Пламен Петрунов. 

С определение от 18.01.2017г. частните жалби са оставени без разглеждане и 

производството по делото е прекратено.    

 

Съдия Мира Михайлова Райчева-Шекерджиева 
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Съдия Райчева е избрана за съдия във ВАС от 01.02.2012г., член е на 

състава през периода на проверката. 

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 152 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 153 бр.   

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 177 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 168 бр. 

 

Първоинстанционни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.     15 дела  

 Образувани през 2016г.     21 дела 

 Свършени през 2016г.   27 дела 

 Висящи към 01.01.2017г.    9 дела 

 2017г.      

 Висящи към 01.01.2017г.       9 дела  

 Образувани през 2017г.     13 дела 

 Свършени през 2017г.   15 дела 

 Висящи към 01.01.2018г.    7 дела 

Адм.д. № 1015/2016г. е образувано на 27.01.2016г. /дата, вписана в печат/ 

по жалба срещу заповед на министъра на правосъдието, подадена в съда на 

18.01.2016г. Разпределено е на доклад на съдия Райчева на 01.02.2016г. и към 

делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение. С 

разпореждане от 19.01.2016г. е наредено жалбоподателят в 7-дневен срок да 

представи доказателства за платена държавна такса. С молба от 25.01.2016г. 

указанията са изпълнени. С определение от 10.03.2016г. делото е насрочено за 

разглеждане на 16.05.2016г. на проведеното на 16.05.2016г. о.с.з. делото е 

обявено за решаване. Решението е постановено на 23.06.2016г.  

Адм.д. № 2586/2016г. е образувано на 29.02.2016г. /дата, вписана в печат/ 

по жалба срещу решение на Министерския съвет на Република България за 

отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, за държавна 

нужда, подадена в съда на 16.02.2016г. Разпределено е на доклад на съдия 

Райчева на 05.03.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение. С разпореждане, постановено на 17.02.2016г. от съдия Ваня 

Пунева – председател на III-то отделение, е наредено жалбата да бъде 

изпратена на МС за комплектоване на преписката и изпълнение на 

изискванията на чл. 152, ал. 3 АПК. Указанието е изпълнено на същата дата. С 

определение от 14.03.2016г. делото е насрочено за разглеждане на 05.12.2016г. 
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На проведено на 05.12.2016г. о.с.з. делото е обявено за решаване. Решението е 

постановено на 15.12.2016 г.     

Адм.д. № 10120/2017г. е образувано на 14.09.2017г. /дата, вписана в 

печат/ по жалба срещу Акт за установяване на публично държавно вземане на 

КРС, подадена в съда на 24.08.2017г. Разпределено е на доклад на съдия 

Райчева на 26.09.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на 

III-то отделение. С разпореждане от 29.08.2017г. е наредено в 7-дневен срок от 

съобщението, жалбоподателят да предостави доказателства за платена 

държавна такса. Съобщението е изготвено на 31.08.2017г. и не е връчено на 

жалбоподателя. Направено е отбелязване, че фирмата вече не се намира на 

посочения адрес. С разпореждане от 14.09.2017г., постановено от съдия Ваня 

Пунева – председател на III-то отделение е наредено на основание чл. 50, ал. 2 

от ГПК вр. с чл. 144 от АПК, разпореждането от 29.08.2017г. да се приложи по 

делото и да се счита за редовно съобщено от 14.09.2017г., с оглед установеното 

напускане на посочения в търговския регистър адрес (седалище) на 

дружеството. С молба от 18.10.2017г. са представени доказателства за платена 

държавна такса. С определение от 20.10.2017г. са конституирани страните в 

производството, взето е отношение по доказателствените искания и е наредено 

делото да се докладва на председателя на III-то отделение за неговото 

насрочване. Делото е насрочено за разглеждане на 21.01.2019г., видно от 

списъка на призованите лица и направеното отбелязване върху корицата на 

делото.  

Адм.д. № 12241/2017г. е образувано на 26.10.2017г. /дата, вписана в 

печат/ по жалба срещу предложение на министъра на правосъдието за отказ да 

бъде издаден указ за придобиване на българско гражданство, подадена в съда 

на 25.10.2017г. Разпределено е на доклад на съдия Райчева на 10.11.2017г. и 

към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение. С 

разпореждане от 06.02.2018г. е наредено да се призоват страните и да се укаже 

на жалбоподателя да изрази становище в писмен вид в срок до първото 

съдебно заседание по изложените доводи за недопустимост от страна на 

отвтетника в неговото писмено становище. Съобщението е връчено на 

жалбоподателя чрез процесуалния му представител на 16.02.2018г. Делото е 

насрочено за разглеждане 13.05.2019г., видно от изготвения списък на 

призованите лица и отбелязване на корицата на делото. 

 

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.     78 дела  

 Образувани през 2016г.     102 дела 

 Свършени през 2016г.   85 дела 

 Висящи към 01.01.2017г.  95дела 
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 2017г.      

 Висящи към 01.01.2017г.      95 дела  

 Образувани през 2017г.      106 дела 

 Свършени през 2017г.    104 дела 

 Висящи към 01.01.2018г.   97 дела 

 

Адм.д. № 14074/2016г. е образувано на 16.12.2016г. по касационна жалба 

срещу решение от 09.11.2016г. по адм.д. № 172/2016г. по описа на АС-Габрово, 

постъпила в съда на 15.12.2016г. Разпределено е на доклад на съдия Райчева на 

22.12.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то 

отделение. Делото е насрочено за разглеждане на 09.10.2017г., видно от 

изготвения списък на призованите лица  и оформените призовки. С протоколно 

определение от 09.10.2017г., с оглед становището на представителя на ВАП и 

евентуално възможността за организиране защитата по делото на малолетните 

деца – ответници по касационната жалба, делото е отложено за 13.11.2017г. С 

протоколно определение от 13.11.2017г., не е даден ход на делото,  същото е 

внесено в з.з. за произнасяне по направеното искане за назначаване на правна 

помощ под вида на процесуално представителство по реда на ЗПП. С 

определение в з.з. от 04.12.2017г. е предоставена правна помощ по реда на чл. 

22, ал. 1, т. 8 от ЗПП. С определение в з.з. от 13.12.2017г. е назначен служебен 

защитник. Делото е насрочено за разглеждане на 12.03.2018г., видно от 

изготвения списък на призованите лица и оформените призовки. С протоколно 

определение от 12.03.2018г. са конституирани ответниците по касационната 

жалба и делото е отложено за 14.05.2018г. На 14.05.2018г. делото е обявено за 

решаване.  

Адм.д. № 7894/2017г. е образувано на 10.07.2017г. по касационна жалба 

срещу решение от 11.05.2017г. по адм.д. № 2278/2016г. по описа на АС-Бургас, 

постъпила в съда на 22.06.2017г. С разпореждане от 23.06.2017г. на съдия Ваня 

Пунева – председател на III-то отделение, е наредено жалбата да се изпрати на 

АС-Бургас за администриране. Касационната жалба и цялото производство по 

адм.д. № 2278/2016г. по описа на АС-Бургас е постъпило във ВАС на 

07.07.2017г. Разпределено е на доклад на съдия Райчева на 20.07.2017г. и към 

делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение. Върху 

протокола за избор на съдия-докладчик е поставено разпореждане без дата, с 

което е наредено касационният жалбоподател да бъде уведомен, че следва в 7-

дневен срок от съобщението да внесе дължимата държавна такса. Делото е 

насрочено за разглеждане на 17.09.2018г., видно от изготвения списък на 

призованите лица,  

  

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 
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Съдия Райчева няма дела на доклад, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката, съгласно предоставената 

информация. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

За 2016г. – 2 бр. дела; 

За 2017г. – 1 дело; 

Адм.д. № 1672/2016г. е образувано на 08.02.2016г. /дата, вписана в печат/ 

по жалба срещу заповед на министъра на отбраната за принудително изземване 

по административен ред на недвижим имот-частна държавна собственост, в 

управление на Министерство на отбраната, заедно с молба за спиране на 

предварителното изпълнение на оспорената заповед, подадена в съда на 

05.02.2016г. С протоколно определение от 27.02.2017г., на основание чл. 292, 

ал. 1, т. 4 от ГПК, производството по делото е спряно до приключване с влязло 

в сила решение на спора по гр.д. № 27599/2016г. по описа на СРС, ГК, 124 

състав. Извършена е служебна справка на електронната страница на СРС на 

09.05.2017г. и 23.05.2017г. С писмо от 23.05.2017г. е изискана информация от 

СРС за наличието на влязъл в сила съдебен акт по гр.д. № 27599/2016г. по 

описа на СРС, ГК, 124 състав. С писмо от 19.07.2017г. е получена информация 

от СРС, че по цитираното дело няма влязъл в сила съдебен акт. Извършена е 

служебна справка на електронната страница на СРС на 30.10.2017г. С 

определение от 16.11.2017г. производството по делото е възобновено. Делото е 

насрочено за разглеждане на 26.11.2018г., видно от изготвения списък на 

призованите лица и направеното отбелязване върху корицата на делото.   

Адм.д. № 903/2017г. е образувано на 23.01.2017г. по касационна жалба 

срещу решение от 01.12.2016г., постановено по адм.д. № 3294/2015г. по описа 

на АССГ, постъпила в съда на 20.01.2017г. С протоколно определение от 

13.11.2017г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК,  производството е спряно 

до произнасяне на тълк.д. № 2/2015г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора 

колегия на ВАС. Към момента на проверката, по делото не са отпаднали 

пречките за движение на проверяваното дело.    

  

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

За 2016г. – 2 бр. дела на съдията с отменен ход по същество;  

За 2017г. няма дела на доклад на съдия Райчева с отменен ход по 

същество. 

Адм.д. № 14291/2016г. е образувано на 21.12.2016г. по касационна жалба 

против решение от 01.11.2016 г. по адм.д. № 6889/2016 г. по описа на АССГ, 

постъпила в съда на 20.12.2016г. С протоколно определение от 09.10.2017г. е 

даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С протоколно 
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определение от 16.10.2017г. е отменено протоколно определение от 

09.10.2017г., с което е даден ход на делото по същество. Съдебният състав е 

констатирал, че по отношение на председателя на състава – съдия Таня 

Куцарова е налице основанието на чл. 22, ал. 1, т. 5 от ГПК за отвод. Делото е 

насрочено за разглеждане на 06.11.2017г. На проведено на 06.11.2017г. о.с.з. е 

даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решението е 

постановено на 20.11.2017г. 

Адм.д. № 8633/2016г. е образувано на 26.07.2016г. по постановено 

определение от 22.07.2016г. по адм.д. № 6838/2016г. на АССГ, с което делото е 

изпратено по подсъдност на ВАС. Постъпило е в съда на 25.07.2016г. С 

определение в з.з. от 13.01.2017г. е повдигнат спор за подсъдност между 

тричленен състав на ВАС, трето отделение и АССГ. Наредено е делото да бъде 

изпратено на петчленен състав на ВАС. С определение в з.з. от 19.01.2017г., 

постановено по адм.д. № 618/2017г. по описа на ВАС, петчленен състав, е 

наредено делото да се изпрати на ВАС, трето отделение по подсъдност. С 

протоколно определение от 29.05.2017г. делото е  обявено за решаване. С 

протоколно определение от 06.07.2017г. е отменено протоколно определение 

от 29.05.2017г., с което е даден ход по същество на делото, тъй като е 

установено, че липсва правна възможност административният орган да бъде 

правно задължен да извърши определено фактическо действие. Съдебният 

състав е възприел, че подаденото искане е процесуално недопустимо и не 

подлежи на разглеждане, производството по делото е прекратено. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

за 2016г. – 11 бр. дела;  

за 2017г. – 10 бр. дела;  

Адм. д. № 7824/2016 г. е образувано на 04.07.2016 г. по касационна 

жалба срещу решение от 17.05.2016 г. по адм. д. № 8320/2015 г. Първо открито 

заседание е насрочено за 15.09.2016 г. Разпределението на докладчик е 

извършено на 05.07.2016 г. С разпореждане от същата дата е определен 

петчленният състав за произнасяне в закрито заседание, а с разпореждане от 

12.09.2016 г. – състава за разглеждане на делото в открито заседание. В 

първото открито заседание от 15.09.2016 г. е даден ход по същество. Решение е 

постановено на 07.12.2016 г. и на същата дата е върнато на състава, постановил 

обжалвания акт. 

Адм. д. № 9606/2017 г. е образувано на 12.09.2017 г. по касационна 

жалба срещу решение от 14.06.2017 г. по адм. д. № 3853/2017 г. на ВАС. 

Делото е разпределено на докладчик на 18.09.2017 г. С разпореждане от 

18.09.2017 г. съдия Монова – зам.-председател на ВАС, е определила 

петчленният състав, който да се произнася при необходимост в закрити 

заседания по движението на делото. Производството е насрочено в открито 

заседание за 05.10.2017 г. На тази дата е даден ход по същество и съдът се е 

произнесъл с решение от 29.11.2017 г. 
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Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

За 2016г. и 2017г., няма дела разгледани от съдия Райчева като докладчик 

в седемчленен състав, съгласно предоставената информация.   

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

2016г. – 33 бр.; 

2017г. – 43 бр. 

Адм.д. № 5013/2016г. е образувано на 26.04.2016г. по частна жалба срещу 

определение от 24.03.2016г. по адм.д. № 8732/2014г. по описа на ВАС, осмо 

отделение, подадена в съда на 11.04.2016г. Разпределено е на доклад на съдия 

Райчева на 27.04.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам. -

председател на съда. С разпореждане от 27.04.2016г. на съдия Румяна Монова 

е определен съдебният състав по делото – председател – съдия Ваня Пунева, 

членове – съдия Панайот Генков, съдия Галина Христова, съдия Мира Райчева 

– докладчик и съдия Албена Радославова. С определение от 27.05.2016г. 

обжалваното определение е оставено в сила.    

Адм.д. № 4503/2017г. е образувано на 20.04.2017г. по частна жалба срещу 

определение от 16.02.2017г. по адм.д. № 8887/2015г. по описа на ВАС, първо 

отделение, подадена в съда на 28.02.2017г. Разпределено е на доклад на съдия 

Райчева на 20.04.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам. -

председател на ВАС. С разпореждане от 20.04.2017г. на съдия Румяна Монова 

е определен съдебният състав по делото – председател – съдия Ваня Пунева, 

членове – съдия Панайот Генков, съдия Галина Христова, съдия Мира Райчева 

– докладчик и съдия Албена Радославова. С определение от 29.05.2017г. 

обжалваното определение е оставено в сила. Делото е изпратено на ВАС, 

първо отделение за произнасяне по искането на жалбоподателя за допълване на 

Определение № 2007 от 16.02.2017г., постановено по адм.д. № 8887/2015г. по 

описа на ВАС, в частта за разноските.      

 

  Съдия Владимир Първанов  

  

Съдия Първанов е командирован във ВАС със Заповед № 223 от 

09.02.2017г. на председателя на ВАС, считано от 13.02.2017г. до завръщане на 

титуляра /съдия Александър Еленков/, член е на състава от 24.04.2017г. 

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 182 бр. дела, в това число 

дела, по които е бил докладчик в 3-чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 

Свършени дела през годината - 158 бр. 

 

Първоинстанционни дела: 

 2016г. 
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 Висящи към 01.01.2016г.       1 дело  

 Образувани през 2016г.               12 дела 

 Свършени през 2016г.              0 дела 

 Висящи към 01.01.2017г.    13 дела      

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.       13 дела  

 Образувани през 2017г.       8 дела 

 Свършени през 2017г.             16 дела 

         Висящи към 01.01.2018г.     5 дела  

 

Адм.д. № 7817/2016г. е образувано на 04.07.2016г. /дата, вписана в печат/ 

по жалба от 20.06.2016г. срещу решение на министъра на околната среда и 

водите за отказ да продължи срока на действие на разрешително. Разпределено 

е на доклад на съдия Албена Радославова на 20.07.2016г. и към делото е 

приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия 

Ваня Пунева – председател на III-то отделение. С разпореждане от 21.06.2016г. 

на съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение е наредено в 7-дневен 

срок жалбоподателят да представи доказателства за платена държавна такса. 

Указанието е изпълнено на 01.07.2016г. С определение от 03.08.2016г. делото е 

насрочено за разглеждане на 09.10.2017г. Със Заповед № 1603 от 04.11.2016г. 

на председателя на ВАС, е наредено считано от 07.11.2016г. съдия Любомир 

Гайдов да поеме и да заседава с делата, разпределени до 28.10.2016г. на съдия 

Албена Радославова. С разпореждане от 04.10.2017г. на съдия Ваня Пунева – 

председател на III-то отделение, във връзка със Заповед № 223 от 09.02.2017г. 

на председателя на ВАС относно командироване на съдия Владимир Първанов 

във ВАС и заповед № 583 от 24.04.2017г. за утвърждаване на постоянно 

действащи съдебни състави в трето отделение на ВАС, е наредено по адм.д. № 

2380/2016г., 7418/2016г., 7817/2016г., 9596/2016г. и 1752/2017г. по описа на 

ВАС, трето отделение, насрочени за 09.10.2017г., докладчикът съдия Любомир 

Гайдов да бъде заместен от съдия Владимир Първанов. На 09.10.2017г. е 

проведено о.с.з. – приети са представените писмени доказателства и е 

назначена съдебно-екологична експертиза, делото е отложено за 15.01.2018г.  

На 15.01.2018г. е проведено о.с.з., на което е указано на жалбоподателя да 

внесе определения му предварителен депозит, както и с изрична писмена 

молба да потвърди поддържа ли искането за експертиза, делото е отложено за 

14.05.2018г. На проведено на 14.05.2018г. о.с.з. делото е обявено за решаване.   

Адм.д. № 2319/2016г. е образувано на 22.02.2016г. /дата, вписана в печат/ 

по жалба от 19.02.2016г. срещу решение на Министерския съвет на Република 

България за отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, за 

държавна нужда. Разпределено е на доклад на съдия Албена Радославова и към 

делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение. С 

определение от 10.03.2016 г. делото е насрочено за разглеждане на 20.03.2017г. 
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С определение от 22.06.2016г. е заменено вещото лице по делото, тъй като с 

молба от 15.06.2016 г. същото е заявило, че желае да бъде заличено като такова 

по делото, поради служебна ангажираност. Със Заповед № 1603 от 04.11.2016г. 

на председателя на ВАС, е наредено считано от 07.11.2016г. съдия Любомир 

Гайдов да поеме и да се заседава с делата, разпределени до 28.10.2016г. на 

съдия Албена Радославова. На проведено на 20.03.2017г. о.с.з. делото е 

обявено за решаване. Решението е постановено на 12.04.2017 г.    

Адм.д. № 7954/2017г. е образувано на 11.07.2017г. /дата, вписана в печат/ 

по жалба от 10.07.2017г. срещу акт за установяване на публично държавно 

вземане на КРС. Разпределено е на доклад на съдия Първанов на 20.07.2017г. и 

към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение. Делото е 

насрочено за разглеждане на 26.11.2018г., видно от изготвения списък на 

призованите лица и отбелязването на корицата на делото.  

Адм.д. № 3556/2017г. е образувано на 27.03.2017г. /дата, вписана в печат/ 

с оглед на протоколно определение от 20.03.2017г., постановено по адм.д. № 

2691/2016г. по описа на ВАС, трето отделение по жалба от 20.03.2017г. срещу 

решение на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на 

имоти и части от имоти-частна собственост, за държавна нужда. Разпределено 

е на доклад на съдия Първанов на 30.03.2017г. и към делото е приложен 

протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня 

Пунева – председател на III-то отделение. Наредено е  делото да се докладва за 

проверка и присъединяване към адм.д. № 2691/2016г., което има за предмет 

същия имот. С резолюция от 28.04.2017г., поставена на протокола за избор на 

съдия-докладчик е наредено да се приложат към настоящото дело заверени 

преписи от жалба по адм.д. № 2691/2016г. по описа на ВАС, л. 337 от делото и 

акта на съда за конституиране на страните. С определение от 02.05.2017г. 

жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. 

 

Касационни дела: 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016г.        9  делa  

Образувани през 2016г.                97 дела 

Свършени през 2016г.              4 дела 

Висящи към 01.01.2017г.     102дела      

2017г.   

Висящи към 01.01.2017г.       102 дела  

Образувани през 2017г.       115 дела 

Свършени през 2017г.              96 дела 

       Висящи към 01.01.2018г.              121 дела 

 

Адм.д. № 10138/2016г. е образувано на 13.09.2016г. /дата, вписана в 

печат/ по две касационни жалби срещу решение от 26.05.2016г. по адм.д. № 
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775/2016г. по описа на АССГ, постъпили в съда на 12.09.2016г. Разпределено е 

на доклад на съдия Албена Радославова на 26.09.2016г. и към делото е 

приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия 

Ваня Пунева – председател на III-то отделение. С разпореждане от 

13.09.2016г., постановено от съдия Ваня Пунева-председател на III-то 

отделение, е наредено касационните жалбоподатели да представят 

пълномощни за касационното производство по отношение на процесуалния им 

представител. Със заявления от 06.10.2016г. и 10.10.2016г., указанията са 

изпълнени. Делото е насрочено за разглеждане на 20.11.2017г., видно от 

изготвения списък на призованите лица и оформените призовки. Със заповед 

№ 1603 от 04.11.2016г. на председателя на ВАС е наредено, считано от 

07.11.2016г. съдия Любомир Гайдов да поеме и да заседава с делата, 

разпределени до 28.10.2016г. на съдия Албена Радославова. С разпореждане от 

13.11.2017г., постановено от съдия Ваня Пунева – председател на III-то 

отделение е наредено по адм.д. № 12424/2016г., 12423/2016г. и 10138/2016г., 

по описа на ВАС, трето отделение, насрочени за 20.11.2017г., докладчикът 

съдия Любомир Гайдов да бъде заместен от съдия Владимир Първанов. С 

протоколно определение от 20.11.2017г. делото е отложено за друга дата, с 

оглед на нередовната процедура по призоваване на страните. Делото е 

отложено за 02.04.2018г., видно от изготвения списък на призованите лица, 

оформените призовки и корицата на делото. На проведено на 02.04.2018г. о.с.з. 

делото е обявено за решаване.  

Адм.д. № 3751/2017г. е образувано на 30.03.2017г. /дата, вписана в печат/ 

по касационна жалба срещу решение от 10.02.2016г. по адм.д. № 830/2016г. по 

описа на АС-Плевен, постъпила в съда на 16.03.2017г. Разпределено е на 

доклад на съдия Първанов на 04.04.2017г. и към делото е приложен протокол 

за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Ваня Пунева – 

председател на III-то отделение. С разпореждане от 17.03.2017г., постановено 

от съдия Ваня Пунева – председател на III-то отделение, е наредено в 7-дневен 

срок от съобщението ОС-Плевен да уточни обхвата на представителната власт 

на процесуалния й представител по отношение на представителството пред 

ВАС. Разпоредено е да се укаже, че представеното пред  АС-Плевен 

пълномощно е непопълнено в частта относно инстанционния му обхват. На 

28.03.2017г. е постъпила уточняваща молба. Делото е насрочено за 

разглеждане на 17.09.2018 г., видно от изготвения списък на призованите лица 

и корицата на делото.   

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Съдия Първанов няма дела на доклад, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката, съгласно предоставената 

информация. 
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Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

Няма дела на доклад на съдия Първанов, по които производството е 

спряно през периода на проверката, съгласно предоставената информация. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

2016г. – 4 бр.; 

2017г. – 1 бр.; 

Адм.д. № 789/2016г. е образувано на 21.01.2016г. по касационна жалба 

срещу решение, постановено по адм. д. № 3939/2015 г. по описа на АССГ, 

постъпила в съда на 20.01.2016г. С протоколно определение от 23.01.2017г. е 

даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С определение в з.з. от 

20.02.2017г. е отменено протоколното опредление от 23.01.2017г., с което е 

даден ход на делото по същество. Съдебният състав е констатирал, че в състава 

на съда, разглеждащ производството пред ВАС е включен съдия Любомир 

Гайдов, който е участвал до приключване на съдебното дирене и обявяване на 

делото за решаване след съвещание и който към настоящия момент не може да 

продължи участието си в производството, т.е. делото не може да се приключи в 

първоначално определения състав. Наредено е делото да се докладва на 

председателя на трето отделение за насрочване в о.з.с. На проведено на 

15.05.2017г. о.с.з. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Решението е постановено на 07.06.2017г.  

Адм.д. № 3553/2017г. е образувано на 27.03.2017г. по касационна жалба 

против решение от 24.02.2017 г. по адм.д. № 104/2017 г. по описа на АС-

Хасково. С протоколно определение от 23.10.2017г. е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. С определение в з.з. от 24.11.2017г., на 

основание чл. 215, т. 4 от АПК, във вр. с чл. 85, ал. 4 от ЗУБ, е отменено 

протоколното определение от 23.10.2017г., с което е даден ход на делото по 

същество, касационната жалба е оставена без разглеждане и производството по 

делото е прекратено.  

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

За 2016г. няма дела, разгледани от съдия Първанов като докладчик в 

петчленен състав; 

За 2017г. -  8 бр. дела 

Адм.д. № 2577/2017г. е образувано на 02.03.2017г. по касационна жалба 

срещу решение от 18.01.2017г. по адм.д. № 1649/2015г. по описа на ВАС, 

Трето отделение, подадена в съда на 03.02.2017г. Разпределено е на доклад на 

съдия Първанов на 06.03.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам. -

председател на ВАС. Делото е насрочено за разглеждане на 06.04.2017г. /дата, 

вписана в печат/, видно и от списъка на призованите лица, оформените 

apis://Base=NARH&DocCode=2024&ToPar=Art215_Pt4&Type=201/
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призовки и корицата на делото. С разпореждане от 06.02.2017г. на съдия Ваня 

Пунева – председател на III-то отделение е наредено препис от касационната 

жалба да се изпрати на другите страни за отговор в 14-дневен срок от 

съобщаването. Разпоредено е след изтичане на срока за отговор или при 

представяне на отговор в определения срок, касационната жалба да се докладва 

на петчленен състав. Съобщението е изпратено на 07.02.2017г., получено на 

13.02.2017г. Постъпили са писмени бележки в с.з. Делото е докладвано на 5-чл. 

състав на 28.02.2017г. С разпореждане от 24.02.2017г. на съдия Ваня Пунева – 

председател на трето отделение, във връзка със Заповед № 282 от 20.03.2013г. 

на председателя на ВАС за утвърждаване на постоянно действащи състави по 

колегии, е наредено в разглеждането на адм.д. № 2577/2017 г. по описа на 

петчленен състав на ВАС, да участват съдиите: председател – съдия Панайот 

Генков, членове – съдия Юлиян Киров, съдия Искра Александрова, съдия 

Владимир Първанов и съдия Владимир Николов. С разпореждане от 

06.03.2017г. на съдия Румяна Монова – зам. - председател на съда, във връзка 

със Заповед № 282 от 20.03.2013г. на председателя на ВАС и съобразно чл. 22, 

ал. 1, т. 5 от ГПК, е определено в закрити заседания, при необходимост 

съдебен състав за произнасяне по движението на адм.д. № 2876/2017г. по 

описа на ВАС-петчленен състав: председател – съдия Ваня Пунева, членове – 

съдия Панайот Генков, съдия Жанета Петрова, съдия Мира Райчева и съдия 

Владимир Първанов – докладчик. В същото разпореждане е посочено, че 

графикът на откритото съдебно заседание следва да се определя съгласно 

Заповед № 282 от 20.03.2013г. на председателя на ВАС. На проведено на 

06.04.2017г. о.с.з. делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 

11.05.2017г.     

Адм.д. № 2876/2017г. е образувано на 10.03.2017г. по касационна жалба 

срещу решение от 01.12.2016г. по адм.д. № 6873/2015г. по описа на ВАС, IV 

отделение, подадена в съда на 23.12.2016г.  Разпределено е на доклад на съдия 

Първанов на 13.03.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова – зам.- 

председател на ВАС. Делото е насрочено за разглеждане на 11.05.2017г. /дата, 

вписана в печат/, видно и от списъка на призованите лица, оформените 

призовки и корицата на делото. С разпореждане от 27.12.2016г. на съдия 

Мариника Чернева – председател на IV-то отделение е наредено да се изпратят 

преписи от касационната жалба на другите страни за писмен отговор и 

доказателства в 14-дневен срок от съобщението, както и да се докладва на 

петчленен състав след изтичане на срока за отговор или след получаване на 

отговор от насрещната страна. Съобщения са изпратени на 29.12.2016г., 

получени съответно на 11.01.2017г. и 08.02.2017г.  Отговор на касационната 

жалба е постъпил на 23.02.2017г. На проведено на 11.05.2017г. о.с.з. делото е 

обявено за решаване. Решението е постановено на 01.12.2017г.  

На 07.12.2017г. в съда е постъпила молба с правно основание чл. 248 ГПК 

за изменяне на решението в частта за разноските. С разпореждане от 
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08.12.2017г. на съдия Румяна Монова – зам. -председател на ВАС, е наредено 

да се изпратят преписи от молбата на другите страни за писмен отговор и 

доказателства, в 7-дневен срок от съобщението и  да се докладва на докладчика 

за произнасяне. Преписи са изпратени на 11.12.2017г., получени съответно на 

12.12.2017г. и 21.12.2017г. На 15.12.2017г. е постъпил отговор на молбата за 

изменение на решението в частта относно разноските от една от страните. При 

извършената на 13.07.2018г. повторна справка по делото се установи, че в 

деловодната система е отразено, че от 29.12.2017г. делото е на доклад на 

съдията. 

  

Дела, реагледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

Съдия Първанов няма дела за 2016г. и 2017г., разгледани от него като 

докладчик в седемчленен състав, съгласно предоставената информация. 

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

2016г. – 0;  

2017г. – 38 бр.;  

Адм.д. № 3888/2017г. е образувано на 04.04.2017г. по частна жалба срещу 

определение от 31.12.2016 г., постановено по адм.д. № 8825/2016 г. по описа на 

ВАС. С определение в з.з. от 14.07.2017г. обжалваното определение е оставено 

в сила.  

Адм.д. № 3405/2017г. е образувано на 23.03.2017г. по частна жалба срещу 

определение от 23.02.2017 г., постановено по адм. д. № 2167/2017г. по описа на 

ВАС. С определение в з.з. от 21.04.2017г.обжалваното определение е отменено 

и делото е върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените 

действия.   

Свършени дела с решения и определения от съдебните състави в  

ІІІ отделение по  докладчици 

За 2016г. 

Докладчик                                       определения            решения 

Ваня Пунева      20 дела   91 дела 

Аглика Адамова               0      0  

Албена Радославова     55 дела   83 дела 

Владимир Николов      0     0  

Владимир Първанов      0     0   

Галина Христова                48 дела   99 дела 

Жанета Петрова                54 дела   93 дела  

Искра Александрова      57 дела   77 дела 

Любомир Гайдов                17 дела     19 дела 

Мира Райчева                53 дела            100 дела 

Панайот Генков                56 дела   89 дела 

Пламен Петрунов      67 дела   95 дела 

Румяна Лилова                47 дела            106 дела 
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Светлана Борисова      47 дела            101 дела 

Таня Куцарова                66 дела   92 дела 

Юлия Раева        0     0 

Юлиян Киров                45 дела   81 дела 

 

За 2017г. 

Докладчик                                                  определения         решения 

Ваня Пунева      41 дела   81 дела 

Аглика Адамова               9 дела    16 дела 

Албена Радославова     66 дела            101 дела 

Владимир Николов     31 дела    41 дела  

Владимир Първанов     62 дела    96 дела   

Галина Христова                63 дела            116 дела 

Жанета Петрова                64 дела            104 дела  

Искра Александрова     70 дела   60 дела 

Любомир Гайдов                14 дела     13 дела 

Мира Райчева                68 дела            100 дела 

Панайот Генков                28 дела   33 дела 

Пламен Петрунов      62 дела            113 дела 

Румяна Лилова                59 дела              63 дела 

Светлана Борисова      74 дела            100 дела 

Таня Куцарова                76 дела            101 дела 

Юлия Раева        72 дела    41 дела 

Юлиян Киров                75 дела   99 дела 

 

 

Първоинстанционни и касационни дела, разгледани в о.с.з., по които 

крайния съдебен акт е постановен след законоустановения срок от 

съдебните състави в ІІІ отделение по докладчици 
 

 Докладчик       2016г.    2017г. 

Ваня Пунева      45 дела  18 дела 

Аглика Адамова               0   0 

Албена Радославова     24 дела  42 дела  

Владимир Николов     0   7 дела    

Владимир Първанов     0   27 дела  

Галина Христова               22 дела  25 дела  

Жанета Петрова               60 дела  56 дела  

Искра Александрова     55 дела  35 дела  

Любомир Гайдов               9 дела  0 

Мира Райчева               21 дела  17 дела  

Панайот Генков                        53 дела  15 дела  

Пламен Петрунов     49 дела  32 дела  
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Румяна Лилова               23 дела  27 дела 

Светлана Борисова     33 дела  19 дела 

Таня Куцарова               70 дела  59 дела 

Юлия Раева      0   13 дела 

Юлиян Киров               18 дела  14 дела 

 

Предоставената справка относно постановени в срок съдебни решения за 

2016г. и за 2017г. по съдии / ІІІ –то отделение/ сочи следното: 

 

Съдия Албена Радославова е постановила за 2016г. 83 решения, 24 от 

които са постановени между 6 и 55 дни след едномесечния срок по чл. 221, ал. 

1 АПК (отм.), но в приетия за разумен тримесечен срок. Изключения са 

съдебните решения по 2 дела – адм. д. № 9146/2015 г., по което просрочието 

възлиза на 81 дни след едномесечния срок и адм.д. № 15348/2012г., по което 

просрочието е 146 дни. 

За 2017г. съдия Радославова е постановила 101 решения, 43 от които са 

постановени между 6 и 63 дни след едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК 

(отм.), но в разумния тримесечен срок. Изключения са решенията по две от 

делата – адм.д. № 8631/2016г. и адм.д. № 972/2012г., по които просрочията 

възлизат на 153 дни, отчетени от изтичане на едномесечния срок /към момента 

на проверката са без изготвен съдебен акт/. 

В проверявания период е постановила общо 184 решения и 121 

определения, съответно 55 определения през 2016 г. и 66 през 2017 г. 

Съдия Ваня Пунева е постановила за 2016 г. 91 решения, 45 от които са 

постановени след едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). По-голямата 

част от просрочените актове са постановени в рамките на 3-месечен срок, 

между 6 и 62 дни от изтичане на едномесечния срок. Изключения са съдебните 

актове по две дела – адм. д. № 7408/2015 г., по което просрочието е 79 дни след 

едномесечния срок и адм. д. № 4564/2015 г., по което просрочието възлиза на 

83 дни. 

За 2017г. съдия Пунева е постановила 81 решения, 18 от които са 

постановени извън едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). Решенията 

са постановени в рамките на тримесечния срок - между 6 и 44 дни след 

изтичане на едномесечния срок. 

В проверявания период е постановила общо 172 решения и 61 

определения, съответно 20 определения през 2016 г. и 41 през 2017 г. 

Съдия Владимир Николов е постановил общо 41 решения, всички през 

2017 г., 7 от които са изготвени при несъществено отклонение от едномесечния 

срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.) - между 7 и 8 дни. 

В проверявания период е постановил и 31 определения, всички през 

2017г. 

Съдия Владимир Първанов е постановил общо 96 решения, всички 

през 2017 г., 27 от които са изготвени между 6 и 54 дни след едномесечния 
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срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). По-голямата част от просрочените решения 

са постановени в рамките на разумния тримесечен срок, с изключение на 

съдебните актове по 3 от делата – адм. д. № 5143/2015 г., адм.д. № 7176/2016г. 

и адм.д. № 8948/2016г., по които просрочията са от 90 дни, 95 дни и 147 дни от 

изтичане на едномесечния срок. 

В проверявания период е постановил и 62 определения, всички през 

2017г. 

Съдия Галина Христова е постановила за 2016г. 99 решения, 22 от 

които са постановени между 8 и 48 дни след едномесечния срок по чл. 221, ал. 

1 АПК (отм.), но всички актове са изготвени в рамките на разумния тримесечен 

срок. 

За 2017г. съдия Христова е постановила 116 решения, 25 от които са 

постановени между 7 и 40 дни след едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК 

(отм.). 

В проверявания период е постановила общо 215 решения и 111 

определения, съответно 48 определения през 2016 г. и 63 през 2017 г. 

Съдия Жанета Петрова е постановила за 2016 г. 93 решения, 60 от 

които са постановени между 10 и 69 дни след едномесечния срок по чл. 221, 

ал. 1 АПК (отм.). Всички съдебни решения са изготвени в разумния 

тримесечен срок, с изключение на адм. д. № 3652/2015 г., по което решението е 

постановено 78 дни след едномесечния срок. 

За 2017г. съдия Петрова е постановила 104 решения, 56 от които са 

постановени извън едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). Голямата 

част от решенията са постановени между 6 и 66 дни след изтичане на 

едномесечния срок, но в рамките на разумния 3-месечен срок. В по-големи 

срокове са изготвени съдебните актове по 9 дела:– адм. д. № 7171/2016 г., по 

което просрочието възлиза на 71 дни, адм. д. № 8304/2016 г., по което 

просрочието е 72 дни, адм. д. № 8589/2016 г., по което просрочието е 73 дни, 

адм. д. № 8939/2016 г., по което просрочието е 79 дни, адм. д. № 4958/2016 г., 

по което просрочието е 81 дни, адм. д. № 8045/2016 г., по което просрочието 

възлиза на 85 дни, адм. д. № 8946/2016 г., по което просрочието е 92 дни, адм. 

д. № 8303/2016 г., по което просрочието е 95 дни и адм.д. № 7679/2015г., по 

което просрочието възлиза на 109 дни след изтичане на едномесечния срок. 

В проверявания период е постановила общо 197 решения и 118 

определения, съответно 54 определения през 2016 г. и 64 през 2017 г. 

Съдия Искра Александрова е постановила за 2016г. 77 решения, 55 от 

които са постановени извън едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). 

Част от решенията са постановени между 10 и 66 дни след изтичане на 

едномесечния срок, но в рамките на 3-месечен срок. По 23 от делата решенията 

са постановени извън 3-месечния срок, между 73 и 133 дни след изтичане на 

едномесечния - адм. д. № 12391/2015 г., адм. д. № 12068/2015 г., адм. д. № 

11935/2015 г., адм. д. № 8606/2015 г., адм. д. № 7936/2015 г., адм. д. № 

2587/2014 г., адм. д. № 7604/2015 г., адм. д. № 6920/2015 г., адм. д. № 
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6511/2015 г., адм. д. № 6185/2015 г., адм. д. № 5863/2015 г., адм. д. № 

5741/2015 г., адм. д. № 5585/2015 г., адм. д. № 2280/2015 г., адм. д. № 

5405/2015 г., адм. д. № 5401/2015 г., адм. д. № 3603/2015 г., адм. д. № 

3129/2015 г., адм. д. № 2790/2015 г., адм. д. № 8174/2015 г., адм. д. № 

2676/2015 г., адм. д. № 3461/2015г. и адм.д. № 3368/2015г. 

За 2017г. съдия Александрова е постановила 60 решения, 39 от които са 

постановени извън едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). Част от 

решенията са постановени между 7 и 64 дни след едномесечния срок, но в 

рамките на 3-месечния срок. По 17 от делата решенията са постановени извън 

3-месечения срок, между 84 и 188 дни след едномесечния – адм. д. № 

1516/2017 г., адм. д. № 1122/2017 г., адм. д. № 975/2017 г., адм. д. № 793/2017 

г., адм. д. № 491/2017 г., адм. д. № 368/2017 г., адм. д. № 9/2017 г., адм. д. № 

14502/2016 г., адм. д. № 14449/2016 г., адм. д. № 13470/2016 г., адм. д. № 

12570/2016 г., адм. д. № 12536/2016 г., адм. д. № 13207/2016 г., адм. д. № 

13036/2016 г., адм. д. № 12898/2016 г., адм. д. № 12771/2016 г., адм. д. № 

12628/2016 г., адм. д. № 8074/2017 г., адм. д. № 7958/2017 г., адм. д. № 

6898/2017 г., адм. д. № 6284/2017 г., адм.д. № 13282/2016г. и адм.д. № 

8952/2016г. 

В проверявания период е постановила общо 137 решения и 127 

определения, съответно 57 определения през 2016 г. и 70 през 2017 г. 

Съдия Любомир Гайдов е постановил за 2016г. 19 решения, 9 от които 

са извън едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). Решенията са 

изготвени в незначително отклонение от срока – между 7 и 21 дни. 

За 2017г. съдия Гайдов е постановил 13 решения, всички в едномесечния 

срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.).  

В проверявания период е постановил общо 32 решения и 31 определения, 

съответно 17 определения през 2016 г. и 14 през 2017 г. 

Съдия Мира Райчева е постановила за 2016г. 100 решения, 21 от които 

са постановени между 6 и 68 дни след едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК 

(отм.). Всички просрочени съдебни актове са изготвени след едномесечния 

срок, но в разумния тримесечен срок. 

За 2017г. съдия Райчева е постановила 100 решения, 17 от които са 

постановени между 7 и 56 дни след едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК 

(отм.). Просрочените съдебни актове и през този период са изготвени в 

приетия за разумен тримесечен срок. 

В проверявания период е постановила общо 200 решения и 121 

определения, съответно 53 определения през 2016 г. и 68 през 2017 г. 

Съдия Панайот Генков е постановил за 2016г. 89 решения, 53 от които 

са постановени между 6 и 63 дни след едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК 

(отм.). По-голямата част от просрочените съдебни актове са постановени в 

разумния тримесечен срок. Изключение правят съдебните актове по 11 дела, 

постановени след тримесечния срок, по които просрочието е между 73 и 190 

дни от изтичане на едномесечния – адм. д. № 7079/2015 г., адм. д. № 6512/2015 
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г., адм. д. № 6356/2015 г., адм. д. № 6098/2015 г., адм. д. № 5776/2015 г., адм. д. 

№ 4560/2015 г., адм. д. № 71/2015 г., адм.д. № 5667/2014 г., адм.д. № 5488/2015 

г., адм.д. № 4069/2015 г. и адм.д. № 1905/2015г. 

За 2017г. съдия Генков е постановил 33 решения, 15 от които са 

постановени между 7 и 58 дни след едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК 

(отм.). Всички просрочени съдебни актове са изготвени в разумния тримесечен 

срок с изключение на адм.д. № 4093/2016г., по което просрочието възлиза на 

116 дни. 

В проверявания период е постановил общо 122 решения и 84 

определения, съответно 56 определения през 2016 г. и 28 през 2017 г. 

Съдия Пламен Петрунов е постановил за 2016г. 95 решения, 49 от 

които са между 8 и 53 дни след едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). 

Всички актове са изготвени в разумния тримесечен срок с изключение на адм. 

д. № 5181/2016 г., по което решението е постановено 75 дни след изтичането 

на срока по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). 

За 2017г. съдия Петрунов е постановил 113 решения, 32 от които са 

между 6 и 29 дни след едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). Всички 

просрочени съдебни актове обаче са изготвени в разумния тримесечен срок, 

като голяма част от тях са обявени в несъществено отклонение от 

едномесечния срок. 

В проверявания период е постановил общо 208 решения и 129 

определения, съответно 67 определения през 2016 г. и 62 през 2017 г. 

Съдия Румяна Лилова е постановила за 2016г. 106 решения, 23 от 

които са постановени между 7 и 51 дни след едномесечния срок по чл. 221, ал. 

1 АПК (отм.). Всички съдебни актове са изготвени в разумния тримесечен 

срок. 

За 2017г. съдия Лилова е постановила 63 решения, 27 от които са 

постановени между 6 и 60 дни след едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК 

(отм.). Изключение правят 9 дела, по които решението е постановявано в 

рамките на 80 и 138 дни след едномесечния срок – адм. д. № 5909/2016 г., адм. 

д. № 1076/2016 г., адм. д. № 2688/2016 г., адм. д. № 2687/2016 г., адм. д. № 

727/2016 г., адм. д. № 726/2016 г., адм. д. № 268/2016 г.,адм.д. № 1178/2016г. и 

адм.д. № 730/2016г.  

В проверявания период е постановила общо 169 решения и 106 

определения, съответно 47 определения през 2016 г. и 59 през 2017 г. 

Съдия Светлана Борисова е постановила за 2016 г. 101 решения, 33 от 

които са между 6 и 52 дни след едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). 

Всички просрочени съдебни актове са постановени в разумния тримесечен 

срок. 

За 2017 г. съдия Борисова е постановила 100 решения, 19 от които са 

постановени между 6 и 28 дни след срока по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). Всички 

просрочени актове са изготвени в тримесечен срок, а голяма част от тях в 

несъществено отклонение от едномесечния срок. 
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В проверявания период е постановила общо 201 решения и 121 

определения, съответно 47 определения през 2016 г. и 74 през 2017 г. 

Съдия Таня Куцарова е постановила за 2016г. 92 решения, 70 от които 

са изготвени между 7 и 82 дни след едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК 

(отм.). По-голямата част от просрочените съдебни актове са постановени в 

разумния тримесечен срок. 

За 2017г. съдия Куцарова е постановила 101 решения, 59 от които са 

обявени между 7 и 70 дни след срока по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). Голямата 

част от просрочените актове са постановени в разумния тримесечен срок. 

В проверявания период е постановила общо 193 решения и 142 

определения, съответно 66 определения през 2016 г. и 76 през 2017 г. 

Съдия Юлия Раева е постановила 41 решения, всички през 2017 г., 13 

от които са изготвени между 7 и 41 дни след едномесечния срок по чл. 221, ал. 

1 АПК (отм.). Просрочените съдебни актове са малко на брой и всички са 

обявени в разумния тримесечен срок. 

В проверявания период е постановила и 72 определения, всички през 

2017 г. 

Съдия Юлиян Киров е постановил за 2016г. 81 решения, 18 от които са 

изготвени между 7 и 67 дни след изтичане на едномесечния срок по чл. 221, ал. 

1 АПК (отм.). Всички просрочени съдебни актове са изготвени в разумния 

тримесечен срок. 

За 2017г. съдия Киров е постановила 99 решения, 14 от които са обявени 

между 6 и 47 след изтичане на едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.), 

но в рамките на разумния тримесечен срок. 

В проверявания период е постановил общо 180 решения и 120 

определения, съответно 45 определения през 2016 г. и 75 през 2017 г. 

Съдия Аглика Адамова е постановила общо 16 решения, всички през 

2017 г. и всички изготвени в едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). 

През същия период е постановила и определения по 9 дела. 

 

ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ 

                            Председател на  Четвърто отделение -  

                   съдия Мариника Чернева 

 

Съдия Чернева е избрана за съдия във ВАС на 10.01.2005г., председател е 

на Четвърто отделение през целия период на проверката. 

През 2016 г. на съдията са разпределени общо 93 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 99 бр. 

През 2017 г. на съдията са разпределени общо 108 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 98 бр. 
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Първоинстанционни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г. 5 дела        

 Образувани през 2016г.  13 дела       

 Свършени през 2016г.  14 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.  4 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.   4 дела        

 Образувани през 2017г.  14 дела       

 Свършени през 2017г.    8 дела     

        Висящи към 01.01.2018г.  20 дела 
 

Адм.д. № 1608/2016г. е образувано на 05.02.2016г. с определение от 

21.01.2016г., с което жалбата срещу заповед на министъра на земеделието и 

храните е разделена на съдебни производства, образувани за всеки един от 

жалбоподателите. Определението е с входящ номер от 03.02.2016г. и съгласно 

протокола от избор на съдия докладчик, делото е разпределено на 08.02.2016г. 

С разпореждане от 03.02.2016г., делото е докладвано на докладчика за 

преценка допустимостта на жалбата. С определение от 11.02.2016г. жалбата е 

оставена без движение до отстраняване на нередовностите. Съобщение е 

връчено на 22.02.2016г., нередовностите не са отстранени в указания срок и с 

определение от 25.03.2016г. жалбата е оставена без разглеждане и 

производството по делото е прекратено. 

Адм.д. № 1542/2016г. е образувано на 04.02.2016г. с определение от 

21.01.2016г., с което жалбата срещу заповед на министъра на земеделието и 

храните е разделена на съдебни производства, образувани за всеки един от 

жалбоподателите. Определението е с входящ номер от 02.02.2016г. и съгласно 

протокола от избор на съдия докладчик, делото е разпределено на 08.02.2016г. 

С разпореждане от 03.02.2016г., делото е докладвано на докладчика за 

преценка допустимостта на жалбата. С определение от 11.02.2016г. жалбата е 

оставена без движение до отстраняване на нередовностите. Съобщение е 

връчено чрез обявление, нередовностите не са отстранени в указания срок и с 

определение от 15.04.2016г. жалбата е оставена без разглеждане и 

производството по делото е прекратено. 

Адм. д. № 12283/2016г. е образувано на 01.11.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 03.10.2016г. С протоколно определение от 

06.12.2016г., съдът е прекратил производството и е изпратил делото за 

съвместно разглеждане с друго административно дело по описа на същия съд. 

С определение от 21.03.2017г. е отменено протоколното определение от 

06.12.2016г. и делото е докладвано на председателя на отделението  за ново 

насрочване. Видно от списъка на призованите лица е насрочено о.с.з. за 

25.09.2017г., което е отложено по доказателствата с ново насрочване. 

Следващо съдебно заседание е насрочено за 22.10.2018г. 
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Адм.д. № 14797/2017г. е образувано на 29.12.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана 15.12.2017г. С разпореждане в з.з. от 29.12.2017г. 

на съдия Чернева, председател на отделението е указано да се изпрати препис 

на другата страна за писмен отговор в 14-дневен срок и делото да се докладва 

на докладчик за преценка допустимостта на жалбата, заинтересовани страни и 

доказателствените искания. Видно от приложения протокол за избор на 

докладчик, делото е разпределено на доклад на 02.01.2018г. С печат от 

29.12.2017г. е насрочено о.с.з. за 05.11.2018г. Указанията на съда са изпълнени 

и на 04.01.2018г. е изпратен препис от жалбата на ответника за отговор. 

Отговор е депозиран на 01.02.2018г. и същият е изпратен на жалбоподателя за 

становище на 02.02.2018г. 

 

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.   12 дела        

 Образувани през 2016г.    49 дела       

 Свършени през 2016г.    44 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.   17 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.   17 дела        

 Образувани през 2017г.    55 дела       

 Свършени през 2017г.    54 дела     

         Висящи към 01.01.2018г.   18 дела 
 

Адм. д. № 14345/2016г. е образувано на 22.12.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 20.12.2016г. Видно от протокола от избор на 

докладчик, делото е разпределено на 27.12.2016г. С печат е насрочено о.с.з. за 

16.01.2017г., а с разпореждане от 21.12.2016г., постановено от председателя на 

отделението е изпратен препис от жалбата на ответника за отговор. Отговор е 

депозиран на 13.01.2017г. В о.с.з. на 16.01.2017г. е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. Окончателно решение е постановено на 

10.05.2017г. (след близо четири месеца). 

Адм. д. № 13743/2017г. е образувано на 04.12.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК. Разпределено е на доклад на 06.12.2017г., видно от данните в 

протокола от избор на докладчик. С печат е насрочено о.с.з. за 29.01.2018г. С 

разпореждане от 04.12.2017г. е изпратен препис от жалбата на ответниците за 

отговор. В съдебно заседание на 29.01.2018г. е даден ход по същество и делото 

е обявено за решаване. Окончателно решение е постановено на 15.02.2018г. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 
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Адм. д. № 9184/2015г. е образувано на 19.08.2015г. по жалба срещу 

Национален рамков договор, обнародван в Държавен вестник, депозирана на 

27.07.2015г. Съгласно данните в протокола от избор на докладчик, делото е 

разпределено на 18.08.2015г. С печата, положен върху жабата е насрочено 

о.с.з. за 10.02.2016г. С разпореждане от 18.08.2015г. делото е докладвано на 

съдията-докладчик. С определение от 10.09.2015г. жалбата е допусната за 

разглеждане и е конституирана страна по делото. В съдебното заседание на 

10.02.2016г. не е даден ход, конституирана е друга заинтересована страна и 

делото е отложено. Видно от списъка на призованите лица е, че о.с.з. е 

насрочено за 15.11.2016г., в което за изясняване на фактическата обстановка 

производството е отложено. Ново о.с.з. е насрочено за 05.06.2017г. и на 

страните са изпратени призовки. В това съдебно заседание съдът е постановил, 

че ще се произнесе в з.з. С определение от 20.06.2017г. жалбата е оставена без 

разглеждане и производството по делото е прекратено. Определението е 

обжалвано с частна жалба, депозирана на 03.07.2017г., администрирана с 

разпореждане от 05.07.2017г. С определение от 04.10.2017г., постановено по 

образуваното адм.д. № 9685/2017г. по описа на ВАС, петчленен състав е 

отменено определението на долната инстанция и делото е върнато за 

продължаване на съдопроизводствените действия. Видно от списъка на 

призованите лица, о.с.з. е насрочено за 12.11.2018г. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

Съдия Чернева няма спрени дела за периода на проверката, съгласно 

предоставената информация.  

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

за 2016г. – 1 дело;  

за 2017г. – 2 бр.дела;  

Адм. д. № 5893/2016г. е образувано на 17.05.2016г. по жалба срещу 

решение, постановено от Административен съд – София град. В о.с.з. на 

29.11.2016г. са докладвани и приети доказателствата, даден е ход по същество 

и делото е обявено за решаване. С определение от 05.12.2016г. съдът е 

констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна, отменил е 

протоколното определение от 29.11.2016г. и е отложил производството по 

делото с ново насрочване. В съдебно заседание на  20.03.2017г. е изяснена 

фактическата обстановка, даден е ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Окончателно решение е постановено на 18.04.2017г. 

Адм. д. № 2514/2017г. е образувано на 28.02.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК. В о.с.з. на 21.03.2017г. са докладвани и приети 

доказателствата и административната преписка, даден е ход по същество и 

делото е обявено за решаване. С определение от 04.04.2017г. съдът е 
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констатирал, че касационната жалба е процесуално недопустима, отменил е 

протоколното определение от 21.03.2017г., оставил е жалбата без разглеждане 

и е прекратил производството по делото. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

за 2016г. – 10 бр. дела; 

за 2017г. – 11 бр. дела;  

 

Адм. д. № 8314/2016г. е образувано на 15.07.2016г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу разпоредби от Наредба на 

Министерство на здравеопазването. Разпределено е на докладчика  на 

15.07.2016г. С разпореждане на зам. председателя в същия ден, във връзка със 

заповед № 282/20.03.2013г. на Председателя на ВАС, е определен съдебен 

петчленен състав да разгледа делото. С печат е насрочено о.с.з. за 15.09.2016г., 

в което не е даден ход, поради нередовно призоваване на страна и делото е 

отложено с ново насрочване. Видно от списъка на призованите лица е 

насрочено о.с.з. за 03.11.2016г., в което са докладвани жалбата и 

доказателствата и делото е обявено за решаване. С окончателно решение от 

12.12.2016г. съдът е оставил в сила обжалвания акт. 

Адм. д. № 2616/2017г. е образувано на 06.03.2017г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу решение на министъра на 

правосъдието. Разпределено е на докладчик 06.03.2017г. С три разпореждания 

на председателя на I колегия в същия ден са дадени указания за отстраняване 

на нередовности, докладвана е молба и във връзка със Заповед № 

282/20.03.2013г. на председателя на ВАС е определен съдебен петчленен 

състав да разгледа делото. С печат е насрочено о.с.з. за 11.05.2017г., в което е 

даден ход, докладвани са доказателствата и делото е обявено за решаване. С 

окончателно определение от 30.05.2017г. съдът е оставил в сила обжалвания 

акт. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

за 2016г. – 2 бр. дела; 

за 2017г. – 0;  

 Адм. д. № 9337/2016г. е образувано на 31.08.2016г. по жалба срещу 

протоколно определение на ВАС, I колегия, петчленен състав. С окончателно 

определение в з.з. от 21.09.2016г. жалбата е оставена без разглеждане и 

производството по делото е прекратено. Делото е върнато в АССГ. 

Адм. д. № 459/2016г. е образувано на 13.01.2016г. по възражение за 

преразглеждане на административно дело по описа на АС-Пловдив. С 

окончателно определение в з.з. от 20.01.2016г. жалбата е оставена без 

разглеждане и производството по делото прекратено.  

През 2017г. съдия Чернева не е била докладчик в седемчленен състав, 

съгласно предоставената информация.  
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Административни дела, разгледани в закрито заседание 

За 2016г. – 24 бр. дела;  

За 2017г. – 25 бр. дела. 

 

Адм. д. № 6443/2016г. е образувано на 01.06.2016г. по частна жалба срещу 

разпореждане на председателя на КЗК, депозирана на 16.05.2016г. Видно от 

протокол за избор на докладчик, делото е разпределено на 02.06.2016г.  С 

разпореждане от 17.05.2016г. е даден срок за отстраняване на нередовностите в 

жалбата, отстранени на 01.06.2016г. С определение от 07.06.2016г. е отменено 

обжалваното разпореждане. 

Адм. д. № 7902/2017г. е образувано на 11.07.2017г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК, депозирана на 05.07.2017г. Върху жалбата е положен 

печат, от който е видно, че докладчик по делото е съдия Чернева. Протокол за 

избор на докладчик не е приложен по делото. С определение от 19.07.2017г. 

обжалваното определение е оставено в сила. 

 

І състав 

Съдия Галина Матейска 

Съдия Тодор Петков 

Съдия Светослав Славов 

 

                              Съдия Галина Матейска 

 

Съдия Матейска е избрана за съдия във ВАС на 04.01.2000г., председател 

е на състава. 

През 2016 г. на съдията са разпределени общо 173 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 156 бр. 

През 2017 г. на съдията са разпределени общо 140 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 142 бр. 

Първоинстанционни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.            6 дела        

 Образувани през 2016г.     26 дела       

 Свършени през 2016г.     23 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.      9 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.      9 дела        

 Образувани през 2017г.       21 дела       

 Свършени през 2017г.       9 дела     

        Висящи към 01.01.2018г.      21 дела 
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Адм.д. № 13750/2016г. е образувано на 09.12.2016г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните, депозирана на 19.10.2016г. 

Видно от приложения протокол за избор на докладчик, делото е разпределено 

на 12.12.2016г. С разпореждане от следващия ден препис от жалбата е 

изпратен на ответната страна за отговор.  С разпореждане от 27.10.2016г. е 

изпратен препис от искането за спиране на ответника за отговор, а с друго 

разпореждане от 15.11.2016г. на ответника е изпратен препис на молба от 

11.11.2016г. за отговор. Писмо от ответника е депозирано на 07.12.2016г. С 

разпореждане от 09.12.2016г. на жалбоподателя е даден срок за отстраняване 

на нередовностите в жалбата. Видно от списъка на призованите лица от 

19.12.2016г., делото е насрочено в о.с.з. за 09.10.2017г. С определение от 

05.01.2017г. е оставено без уважение искането за спиране. В о.с.з е даден ход 

по същество и делото е обявено за решаване. С определение от 07.11.2017г. 

съдът е констатирал, че обжалваният акт е общ административен акт и следва 

да се извърши процедура по чл. 181 АПК, отменил е протоколното 

определение, с което е даден ход по същество и е дал указания на 

жалбоподателя, изпълнени с молба от 08.12.2017г. С ръкописно разпореждане 

от 29.12.2017г. делото е докладвано на председателя на IV-то отделение, която 

е насрочила о.с.з. за 28.01.2019г.  

Адм.д. № 10917/2016г. е образувано на 29.09.2016г. по жалба срещу 

мълчалив отказ на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, депозирана на 

22.08.2016г. Видно от приложения протокол за избор на докладчик, делото е 

разпределено на 30.09.2016г. С печат е насрочено о.с.з. за 25.09.2017г. С 

разпореждане от 28.09.2016г., постановено от председателя на отделението е 

наредено делото да се докладва на докладчика незабавно след образуването му. 

С ръкописно разпореждане от 06.10.2016г. на ответника са дадени указания, 

изпълнени с молба от 18.10.2016г. С определение от 28.10.2016г. жалбата е 

оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. 

Адм. д. № 5168/2017г. е образувано на 05.05.2017г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните, депозирана на 28.04.2017г. 

Видно от приложения протокол за избор на докладчик, делото е разпределено 

на 09.05.2017г. С печат е насрочено о.с.з. за 19.06.2017г. С разпореждане от 

02.05.2017г., постановено от председателя на отделението са дадени указания 

на жалбоподателя и е наредено делото да се докладва на докладчика за 

преценка допустимостта на жалбата. О.с.з. на 19.06.2017г. е отложено по 

доказателствата за 19.03.2018г. В това съдебно заседание е даден ход по 

същество и делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 

29.03.2018г. 

Адм. д. № 11494/2017г. е образувано на 09.10.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 03.10.2017г. Видно от приложения протокол за 

избор на докладчик, делото е разпределено на 10.10.2017г. С печат е насрочено 

о.с.з. за 12.11.2018г. С разпореждане от 04.10.2017г., постановено от съдия 
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Чернева-председател на IV-то отделение е изпратен препис от жалбата на 

ответната страна за отговор и е наредено делото да се докладва на докладчика 

за преценка допустимостта на жалбата. Становище от ответника е депозирано 

на 26.01.2018г. 

 

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.   38 дела        

 Образувани през 2016г.    81 дела       

 Свършени през 2016г.    68 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.   51 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.   51 дела        

 Образувани през 2017г.    73 дела       

 Свършени през 2017г.    80 дела     

        Висящи към 01.01.2018г.   44 дела 
 

Адм. д. № 13092/2016г. е образувано на 23.11.2016г. по жалба срещу 

решение по преписка на КЗК, депозирана на 22.11.2016г. Разпределено е на 

доклад на 28.11.2016г. видно от данните в протокола от избор на докладчик. С 

печат е насрочено о.с.з. за 23.01.2017г., а с разпореждане от 23.11.2016г., 

постановено от председателя на отделението са дадени указания за 

отстраняване на нередовностите, след което да се изпрати препис от жалбата 

на ответника за отговор. Съобщение е връчено на 29.11.2016г., нередовностите 

не са отстранени в срока и с определение от 19.12.2016г. жалбата е оставена 

без разглеждане, а производството по делото е прекратено. 

Адм. д. № 14791/2017г. е образувано на 29.12.2017г. по жалба срещу 

решение по преписка на КЗК. Разпределено е на 02.01.2018г. съгласно данните 

в протокола от избор на докладчик. С печат е насрочено о.с.з. за 12.02.2018г., в 

което е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Окончателно 

решение е постановено на 12.03.2018г. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

 

Адм. д. № 8278/2015г. е образувано на 17.07.2015г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните, депозирана на 15.04.2015г. 

Видно от данните в протокола  от избор на докладчик, делото е разпределено 

на 17.07.2015г. С печат е насрочено о.с.з. за 15.02.2016г. С разпореждане от 

16.07.2015г., постановено от председателя на отделението е даден срок за 

отстраняване на нередовностите, отстранени с молба от 03.09.2015г. В 

съдебното заседание на 15.02.2016г. са приети доказателствата, на страните са 

дадени указания и за събиране на доказателства производството е отложено с 
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ново насрочване. С определение от 09.03.2016г. е допусната СТЕ и е назначено 

вещо лице. Видно от списъка на призованите лица е насрочено о.с.з. за 

24.10.2016г., отложено за приключване на заключението по експертизата. 

Отново от списъка на призованите лица става ясно, че о.с.з. е насрочено за 

23.10.2017г., в което съдът е приел заключението на вещото лице, констатирал 

е, че административната преписка не е изпратена в цялост, дал е указания на 

ответника и е отложил делото. От списъка на призованите лица е видно, че е 

насрочено о.с.з. за 26.11.2018г. 

Адм. д. № 6843/2014г. е образувано на 23.05.2014г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 21.05.2014г. Видно от данните в протокола  от 

избор на докладчик, делото е разпределено на 23.05.2014г. С печат е насрочено 

о.с.з. за 08.12.2014г. С разпореждане от 22.05.2014г., постановено от 

председателя на отделението е даден срок за отстраняване на нередовностите, 

отстранени с молба от 13.06.2014г. В съдебното заседание на 08.12.2014г. са 

приети доказателствата, на страните са дадени указания за събиране на 

доказателствата, а въз основа на постъпила молба, производството по делото е 

спряно до приключването на преюдициален спор по търговско дело по описа 

на СГС, ТО, IV-5 състав. Определението е обжалвано с частна жалба, 

депозирана на 12.12.2014г. и администрирана с разпореждане от следващия 

ден. С определение от 26.01.2015г., постановено по адм. д. №  325/2015г. по 

описа на ВАС, петчленен състав, I-ва колегия е оставено в сила протоколното 

определение. На 30.01.2015г. от СГС е изискана справка за движението на 

преюдициалното дело. Видно от ръкописно изписан текст в кориците на 

делото, на 06.07.2018г. е извършена справка по движението на 

преюдициалното дело, от която е установено, че същото е изпратено в АС-

София. От извършената проверка на 10.07.2018г. се установи, че 

преюдициалното дело (гр.д.№ 2146/2018г.) е висящо пред АС-София и е 

насрочено за 16.10.2018г.  

Адм. д. № 8918/2015г. е образувано на 07.08.2015г. въз основа на 

разпореждане от 06.08.2015г. на зам. председателя на I-во отделение, с което е 

определен IV състав за разглеждане на делото и същото е изпратено на 

председателя на отделението за определяне на докладчик и насрочване на дата 

за съдебно заседание. Делото е разпределено на доклад на 27.08.2015г. По 

делото е приложен протокол за избор на докладчик. Видно от списъка на 

призованите лица е насрочено о.с.з. за 21.03.2016г., в което са приети 

доказателствата и административната преписка, на страните е дадена 

възможност да се запознаят с доказателствата и делото е отложено с ново 

насрочване. Видно от списъка на призованите лица, новото съдебно заседание 

е насрочено за 16.01.2017г. С определение от 24.11.2016г. е допусната СЕЕ и е 

назначено вещо лице. В съдебното заседание на 16.01.2017г. е докладвано 

заключението на вещото лице, на страните е дадена възможност да се 

запознаят с доказателствата и делото е отложено с ново насрочване. От 

данните в списъка на призованите лица е видно, че о.с.з. е насрочено за 
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05.11.2018г. С определение от 21.11.2017г. е назначена тройна СТЕ и са 

определени вещи лица. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

2016г. – 0;   

2017г. – 1 дело; 

 Адм. д. № 3269/2017г. е образувано на 20.03.2017г. по жалба срещу 

решение на АССГ, III-то отделение, 7 състав. Видно от приложения протокол 

за избор на докладчик, делото е разпределено на 21.03.2017г. С печат върху 

жалбата е насрочено о.с.з. за 12.03.2018г., в което е даден ход и 

производството по делото е спряно до приключване на преюдициален спор 

пред СЕС. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

за 2016г. – 3 бр. дела;  

за 2017г. – 2 бр. дела; 

Адм. д. № 5577/2016г. е образувано на 12.05.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК. В о.с.з. на 06.06.2016г. са докладвани и приети 

доказателствата и административната преписка, даден е ход по същество и 

делото е обявено за решаване. С определение от 23.06.2016г. съдът е 

констатирал, че е постъпила молба за оттегляне на касационната жалба, 

отменил е протоколното определение от 23.06.2016г., оставил е жалбата без 

разглеждане и е прекратил производството по делото. 

Адм. д. № 3196/2017г. е образувано на 20.03.2017г. по жалба срещу 

решение на ЦИК. В о.с.з. на 22.03.2017г. са докладвани и приети 

доказателствата и административната преписка, даден е ход по същество и 

делото е обявено за решаване. С решение от 22.03.2017г. съдът е констатирал, 

че касационната жалба е частично недопустима, отменил е протоколното 

определение от 22.03.2017г., оставил е жалбата без разглеждане и е прекратил 

производството по делото в тази част, а в останалата част е отхвърлена като 

неоснователна. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

За 2016г. – 13 бр. дела; 

За 2017г. – 13 бр. дела.  

Адм. д. № 9059/2016г. е образувано на 15.08.2016г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу решение на министъра на 

правосъдието. Разпределено е на докладчик на 16.08.2016г. С разпореждане на 

председателя на I колегия в същия ден, във връзка със Заповед № 

282/20.03.2013г. на председателя на ВАС е определен съдебен петчленен 

състав да разгледа делото. С печат е насрочено о.с.з. за 06.10.2016г., в което са 
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докладвани жалбата и доказателствата, даден е ход по същество и делото е 

обявено за решаване. С окончателно решение от 10.11.2016г. съдът е оставил в 

сила обжалвания акт. 

Адм. д. № 3211/2017г. е образувано на 20.03.2017г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу решение на ЦИК. Разпределено 

е на докладчика на 20.03.2017г. С две разпореждания на председателя на I 

колегия в същия ден жалбата е докладвана и във връзка със Заповед № 

282/20.03.2013г. на председателя на ВАС е определен съдебен петчленен 

състав да разгледа делото. С печат е насрочено о.с.з. за 06.04.2017г., в което е 

даден ход, докладвани са касационната жалба и доказателствата и делото е 

обявено за решаване. На 19.04.2017г. е депозирано искане от заместник на 

Главния прокурор за коригиране на протоколното определение. С ръкописно 

разпореждане от 21.04.2017г. делото е докладвано за ново насрочване. Видно 

от списъка на призованите лица е насрочено о.с.з. за 11.05.2017г., а поради 

сигнал за бомба в този ден делото е пренасрочено за 29.05.2017г. В това 

съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с определение в з.з. С определение от 29.05.2017г. искането за 

допълване на протоколното определение е оставено без уважение, а с 

окончателно решение от 30.05.2017г. съдът е оставил в сила обжалвания акт. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

за 2016г. – 0; 

за 2017г. – 1 дело;  

Адм. д. № 10998/2017г. е образувано на 27.09.2017г. по жалба срещу 

определение на ВАС, I колегия, петчленен състав. С окончателно определение 

в з.з. от 11.10.2017г. жалбата е оставена без разглеждане и производството по 

делото е прекратено. Делото е върнато в АС-Враца. 

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

За 2016г. – 52 бр. дела; 

За 2017г. – 41 бр. дела; 

Адм. д. № 8070/2016г. е образувано на 08.07.2016г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК, депозирана на 30.06.2016г. Видно от протокол за избор на 

докладчик, делото е разпределено на 08.07.2016г. С разпореждане от 

01.07.2016г. са изпратени преписи от жалбата, отстранени на 01.06.2016г. 

Отговор на жалбата е депозиран на 11.07.2016г. С определение от 12.07.2016г. 

обжалваното определение е оставено в сила. 

Адм. д. № 5541/2017г. е образувано на 15.05.2017г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК, депозирана на 03.05.2017г. Видно от протокол за избор на 

докладчик, делото е разпределено на 16.05.2017г. С ръкописно разпореждане 

от 18.05.2017г. е даден срок за представяне на оригинален платежен документ, 

изпълнено с молба от 22.05.2017г. С определение от 26.05.2017г. обжалваното 

определение е оставено в сила. 
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Съдия Тодор Петков 

 

Съдия Петков е избран за съдия във ВАС на 19.10.2009г., член е на 

състава през целия период на проверката. 

През 2016 г. на съдията са разпределени общо 161 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 160 бр. 

През 2017 г. на съдията са разпределени общо 145 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 145 бр. 

 

Първоинстанционни дела: 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016г.           7 дела        

Образувани през 2016г.    28 дела       

Свършени през 2016г.    28 дела     

Висящи към 01.01.2017г.           7 дела  

2017г.    

Висящи към 01.01.2017г.           7 дела        

Образувани през 2017г.    19 дела       

Свършени през 2017г.    13 дела     

Висящи към 01.01.2018г.   13 дела 

 

Адм.д. № 3570/2016г. е образувано на 22.03.2016г. по жалба срещу 

уведомително писмо от ДФ „Земеделие”, депозирана на 16.03.2016г. 

Разпределено е на доклад с протокол от 23.03.2016г. С печат е насрочено о.с.з. 

за 12.12.2016г. С разпореждане от 21.03.2016г. на съдия Мариника Чернева - 

председател на IV-то отделение, на жалбоподателя са дадени указания за 

отстраняване на нередовности, отстранени с молба от 28.04.2016г. В съдебно 

заседание на 12.12.2016г. съдът е констатирал, че не е компетентен да разгледа 

спора и е прекратил производството по делото. 

Адм. д. № 6483/2017г. е образувано на 05.06.2017г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните, депозирана на 01.06.2017г. 

Разпределено на доклад с протокол от 06.06.2017г. С печат е насрочено о.с.з. за 

30.04.2018г. С разпореждане от 04.06.2017г. на председателя на отделението са 

дадени указания за отстраняване на нередовности, частично отстранени с 

молба от 19.06.2017г. С определение от 05.07.2017г. жалбата е оставена без 

движение до отстраняване на нередовностите, а с определение от 14.09.2017г. 

жалбата е оставена без разглеждане поради неизпълнение на дадените указания 

и производството по делото е прекратено. 

Адм. д. № 11440/2017г. е образувано на 09.10.2017г. по жалба срещу 

методика, издадена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, 
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депозирана на 25.09.2017г. Разпределено на доклад с протокол от 09.10.2017г. 

С разпореждане от 25.09.2017. на зам.-председателя на I-ва колегия е изискана 

административната преписка по обжалвания административен акт. Писмо с 

исканите приложения е депозирано на 06.10.2017г. С определение от 

30.10.2017г., съдът е констатирал, че обжалваният акт не е годен за съдебно 

оспорване, оставил е жалбата без разглеждане и е прекратил производството 

по делото. 

Адм. д. № 9324/2017г. е образувано на 31.08.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 29.08.2017г. С разпореждане от 30.08.2017г. на 

председателя на отделението е даден срок за отстраняване на нередовностите. 

С печат е насрочено о.с.з. за 20.11.2017г.  С определение от 31.10.2017г., съдът 

е констатирал, че в дадения срок не са отстранени нередовностите, оставил е 

жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото по 

отношение на един от жалбоподателите. В о.с.з. на 20.11.2017г. е докладвано 

определението, с което производството по делото е прекратено по отношение 

на един от жалбоподателите и делото е отложено с ново насрочване. Видно от 

списък с призованите лица, о.с.з. е насрочено за 28.01.2019г. и са изпратени 

призовки на страните. 

 

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.         34 дела        

 Образувани през 2016г.    82 дела       

 Свършени през 2016г.    71 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.         45 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.   45 дела        

 Образувани през 2017г.    71 дела       

 Свършени през 2017г.    80 дела     

        Висящи към 01.01.2018г.    36 дела 
 

Адм. д. № 11848/2016г. е образувано на 19.10.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК по преписка на КЗК. Жалбата е депозирана на 18.10.2016г., 

разпределено е на 19.10.2016г. по данни в протокола от избор на докладчик. С 

печат е насрочено о.с.з. за 05.12.2016г. С разпореждане от 19.10.2016г., 

постановено от председателя на отделението са дадени указания за 

отстраняване на нередовности като след отстраняването им препис от жалбата 

да бъде изпратен на ответната страна. Съобщение е връчено на 27.10.2016г. 

Нередовностите са отстранени с молба от следващия ден. В о.с.з. е даден ход 

по същество и делото е обявено за решаване. Окончателно решение е 

постановено на 21.12.2016г. 

Адм. д. № 11495/2017г. е образувано на 09.10.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 03.10.2017г., разпределено е на 10.10.2017г. 
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видно от приложения протокол от избор на докладчик. С печат е насрочено 

о.с.з. за 27.11.2017г. С разпореждане от 04.10.2017г., постановено от 

председателя на отделението са дадени указания за отстраняване на 

нередовности, след което препис от жалбата да бъде изпратен на ответната 

страна. Нередовностите са отстранени с молба от 12.10.2017г. В о.с.з. е даден 

ход по същество и делото е обявено за решаване. Окончателно решение е 

постановено на 21.12.2017г. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Адм. д. № 8457/2015г. е образувано на 23.07.2015 по жалба срещу заповед 

на министъра на земеделието и храните, депозирана на 21.07.2015г. 

Разпределено е на доклад на 24.07.2015г. По делото е приложен протокол за 

избор на докладчик. С печат върху жалбата е насрочено о.с.з. за 01.02.2016г. В 

това съдебно заседание са приети доказателствата, открито е производство по 

оспорване на договор за наем, на страните са дадени указания и 

производството е отложено с ново насрочване. С определение от 18.02.2016г. е 

допусната СГЕ и е назначено вещо лице. Видно от списъка на призованите 

лица е, че о.с.з. е насрочено за 17.10.2016г., в което е прието заключението по 

експертизата, на вещото лице е възложена нова задача и делото е отложено с 

ново насрочване. В протокола на призованите лица е посочена дата за ново 

о.с.з – 25.09.2017г., в което е даден ход и за допълнителни доказателства е 

отложено с ново насрочване. Видно от списъка с призованите лица е насрочено 

о.с.з. за 18.10.2018г. 

Адм. д. № 9451/2015г. е образувано на 25.08.2015г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните, депозирана на 04.08.2015г. 

Разпределено е на доклад на 28.08.2015г. По делото е приложен протокол за 

избор на докладчик. С печат върху жалбата е насрочено о.с.з. за 07.03.2016г. С 

разпореждане от 05.08.2015г. са дадени указания за отстраняване на 

нередовности, отстранени с молба от 16.09.2015г. В о.с.з. са приети 

доказателствата, на страните са дадени указания и производството е отложено 

с ново насрочване. С определение от 22.03.2016г. е допусната СГЕ и е 

назначено вещо лице. Видно от списъка на призованите лица е, че о.с.з. е 

насрочено за 14.11.2016г., в което е дадена възможност на вещото лице да 

изготви заключението и делото е отложено с ново насрочване. В протокола на 

призованите лица е посочена дата за ново о.с.з – 16.10.2017г., в което е даден 

ход и за допълнителни доказателства е отложено с ново насрочване. Видно от 

списъка с призованите лица е насрочено о.с.з. за 19.11.2018г. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

2016г. – 0;  

2017г.  – 0; 
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Съдия Петков няма спрени производства по дела на негов доклад, според 

предоставената информация. 

 

 Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

за 2016г. – 2 бр. дела;  

за 2017г. – 3 бр. дела;  

Адм. д. № 13940/2016г. е образувано на 14.12.2016г. по жалба срещу 

протоколно решение на ЦИК. В о.с.з. на 15.12.2016г. са докладвани и приети 

доказателствата и административната преписка, даден е ход по същество и 

делото е обявено за решаване. С определение от 16.12.2016г. съдът е 

констатирал, че жалбоподателят не е страна в административното 

правоотношение и няма правен интерес от обжалване на акта, отменил е 

протоколното определение от 15.12.2016г., оставил е жалбата без разглеждане 

и е прекратил производството по делото. 

Адм. д. № 1936/2017г. е образувано на 16.02.2017г. по жалба срещу 

заповед на министъра на туризма. В о.с.з. на 03.04.2017г. са докладвани и 

приети доказателствата и административната преписка, даден е ход по 

същество и делото е обявено за решаване. С определение от 26.04.2017г. съдът 

е установил, че е необходимо събирането на допълнителни доказателства и с 

цел изясняване на фактическата обстановка е отменил протоколното 

определение от 22.03.2017г. и го е докладвал на председателя на отделението 

за ново насрочване. Видно от списъка на призованите лица, о.с.з. е насрочено 

за 15.05.2017г., в което делото е изяснено от фактическа страна, даден е ход по 

същество и съдът е постановил решение на 09.06.2017г. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

За 2016г. – 11 бр. дела; 

За 2017г. – 14 бр. дела.  

Адм. д. № 4532/2016г. е образувано на 14.04.2016г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу заповед на Министъра на 

отбраната. Разпределено е на докладчик на 18.04.2016г. С разпореждане на зам. 

председателя на I колегия в същия ден, във връзка със Заповед № 

282/20.03.2013г. на председателя на ВАС е определен съдебен петчленен 

състав да разгледа делото. С печат е насрочено о.с.з. за 12.05.2016г., в което са 

докладвани жалбата и доказателствата, даден е ход по същество и делото е 

обявено за решаване. С окончателно решение от 25.05.2016г. съдът е оставил в 

сила обжалвания акт. 

Адм. д. № 13007/2017г. е образувано на 16.11.2017г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу Тарифа за държавните такси, 

събирани от съдилищата по ГПК. Разпределено е на докладчик в същия ден. С 

разпореждане на председателя на I колегия в същия ден и въз основа на 

Заповед № 282/20.03.2013г. на председателя на ВАС е определен съдебен 
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петчленен състав да разгледа делото. Видно от списъка на призованите лица е 

насрочено о.с.з. за 07.12.2017г., в което е даден ход, докладвани са 

касационната жалба и доказателствата и делото е обявено за решаване. С 

окончателно решение от 26.01.2018г. съдът е оставил в сила обжалвания 

съдебен акт. С друго решение от 31.01.2018г. е допусната поправка на 

очевидна фактическа грешка. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

за 2016г. – 0; 

за 2017г. – 0.  

Съдия Петков не бил докладчик по дела, разглеждани от седемчленен 

състав, според предоставената информация. 

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

За 2016г. – 47 бр. дела; 

За 2017г. – 43 бр. дела. 

 

Адм. д. № 7040/2016г. е образувано на 16.06.2016г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК, депозирана на 02.06.2016г. Видно от протокол за избор на 

докладчик, делото е разпределено на 16.06.2016г. С разпореждане от 

03.06.2016г. препис от жалбата е изпратен в КЗК за окомплектоване. С 

разпореждане от 15.06.2016г. делото е докладвано на докладчика за 

произнасяне по допустимостта на жалбата. С определение от 29.06.2016г. 

частната жалба е оставена без движение, а с определение от 13.07.2016г. 

жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. 

Адм. д. № 7689/2017г. е образувано на 04.07.2017г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК, депозирана на 21.06.2017г. Видно от протокол за избор на 

докладчик, делото е разпределено на 04.07.2017г. С разпореждане от 

22.06.2017г. е даден срок за отстраняване на нередовности, изпълнено с молба 

от 03.07.2017г. С определение от 10.07.2017г. е частично отменено 

обжалваното определение. 

                                       Съдия Светослав Славов 

 

Съдия Славов е избран за съдия във ВАС на 01.02.2017г., член е на 

състава през целия период на проверката. 

През 2016 г. на съдията са разпределени общо 165 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 145 бр. 

През 2017 г. на съдията са разпределени общо 137 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 149 бр. 

 

Първоинстанционни дела: 
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 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.   12 дела        

 Образувани през 2016г.    26 дела       

 Свършени през 2016г.    23 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.   15 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.   15 дела        

 Образувани през 2017г.    25 дела       

 Свършени през 2017г.    20 дела     

        Висящи към 01.01.2018г.    20 дела 
 

Адм.д. № 6185/2016г. е образувано и разпределено на 25.05.2016г. по 

жалба срещу заповед на министъра на земеделието и храните, депозирана на 

20.05.2016г. С печат е насрочено о.с.з. за 12.12.2016г. С разпореждане от 

25.05.2016г. на съдия Мариника Чернева-председател на IV-то отделение са 

дадени указания за отстраняване на нередовности и делото е докладвано на 

докладчика. Нередовностите са отстранени с молба от 21.06.2016г. В съдебно 

заседание на 12.12.2016г. делото е отложено по доказателствата с ново 

насрочване. Видно от списъка с призованите лица и призовките в кориците на 

делото е, че о.с.з. е насрочено за 26.02.2018г. В това съдебно заседание е даден 

ход на делото и съдът е постановил, че ще се произнесе в з.з. по направено 

възражение за недопустимост на жалбата. С определение от 19.03.2018г. 

жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. 

Адм. д. № 12089/2016г. е образувано на 26.10.2016г. въз основа на 

определение от 19.10.2016г., постановено по адм.д. № 10020/2016г., с което 

производството по делото е разделено. Видно от протокола от избор на 

докладчик, делото е разпределено на 27.10.2016г. на доклад на съдия Липчева. 

С разпореждане в същия ден, постановено от председателя на I-во отделение 

делото е докладвано на докладчика за произнасяне по редовността на жалбата. 

С определение от 01.11.2016г. съдът е констатирал, че административният акт 

не подлежи на съдебно оспорване, жалбата е оставена без разглеждане и 

производството по делото е прекратено. Определението е отменено с 

определение от 06.03.2017г., постановено по адм.д. № 13360/2016г. по описа на 

ВАС, I-ва колегия, 5-членен състав. С определение от 09.02.2017г. жалбата е 

оставена без движение до отстраняване на нередовностите. С определение от 

27.02.2017г. производството е оставено без движение и са дадени указания на 

жалбоподателя. Указанията са изпълнени с молба от 01.03.2017г. С 

определение от 07.03.2017г. оспорването е оставено без разглеждане и 

производството по делото е прекратено. Определението е обжалвано и 

отменено с определение от 26.04.2017г., постановено по адм.д. № 3738/2017г. 

по описа на ВАС, I-ва колегия, 5-членен състав. С определение от 20.09.2017г. 

производството е оставено без движение и на жалбоподателя е даден срок за 

изпълнение на указанията. Видно от приложения по делото списък с 
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призованите лица е, че делото е насрочено в о.с.з. за 05.12.2017г., в което не е 

даден ход на делото, съставът е констатирал наличие на основанията по чл. 22, 

ал. 1, т. 6 ГПК и се е отвел от разглеждане на делото. На 08.12.2017г. делото е 

преразпределено на доклад на съдия Славов. С разпореждане в същия ден, 

постановено от председателя на I-во отделение делото е докладвано на 

докладчика за произнасяне по редовността на жалбата. Към момента на 

проверката не са налице действия на съда след преразпределяне на делото. 

Адм. д. № 14796/2017г. е образувано на 29.12.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 28.12.2017г. и разпределено на доклад на 

02.01.2018г. С разпореждане от 29.12.2017г. на и.ф. председател на 

отделението, на жалбоподателя е даден срок за отстраняване на 

нередовностите и е наредено делото да се докладва на докладчика. Указанията 

са изпълнени с молба от 07.03.2018г. С печат е насрочено о.с.з. за 28.01.2019г.   

Адм. д. № 5118/2017г. е образувано на 04.05.2017г. по жалба срещу 

разпореждане за предварително изпълнение, депозирана на 03.05.2017г. Видно 

от протокол от избор на докладчик е, че делото е разпределено на доклад на 

05.05.2017г. С разпореждане от 03.05.2017г. на председателя на отделението е 

изпратен препис от молбата на ответника за отговор. С друго разпореждане от 

04.05.2017г. на председателя на отделението е наредено делото да се докладва 

незабавно след образуването на докладчика. Отговор е депозиран на 

15.05.2017г. С определение от 21.05.2017г. искането за отмяна на 

разпореждането е оставено без уважение. Видно от списък на призованите 

лица е, че е насрочено о.с.з. за 29.05.2017г. В това съдебно заседание не е даден 

ход и делото е отложено с ново насрочване, насрочено за 12.06.2017г., в което 

отново не е даден ход и делото е отложено с ново насрочване. Видно от списък 

на призованите лица е, че е насрочено о.с.з. за 18.09.2017г., а с определение от 

22.06.2017г. жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото е 

прекратено 

 

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.   29 дела        

 Образувани през 2016г.    84 дела       

 Свършени през 2016г.    66 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.   47 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.   47 дела        

 Образувани през 2017г.    72 дела       

 Свършени през 2017г.    76 дела     

        Висящи към 01.01.2018г.   43 дела 
 

Адм. д. № 13320/2016г. е образувано на 01.12.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 27.10.2016г. и видно списъка с призовани лица 
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е насрочено о.с.з. за 13.02.2017г., в което е даден ход по същество и делото е 

обявено за решаване. Окончателно решение е постановено на 13.03.2017г. 

Адм. д. № 12956/2017г. е образувано на 15.11.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 26.10.2017г. и видно от данните в списъка на 

призовани лица, о.с.з. е насрочено за 11.12.2017г., в което са приети 

доказателствата, даден е ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Окончателно решение е постановено на 19.12.2017г. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Адм. д. № 9443/2015г. е образувано на 25.08.2015г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните, депозирана на 04.08.2015г. С 

разпореждане от следващия ден са дадени указания за отстраняване на 

нередовностите в жалбата. Делото е разпределено на 28.08.2015г. и е приложен 

протокол за избор на докладчик. С печат върху разпореждането, с което 

жалбата е оставена без движение е насрочено о.с.з. за 21.03.2016г., в което е 

даден ход и за представяне на доказателства производството е отложено с ново 

насрочване. Видно от списък с призованите лица, ново о.с.з. е насрочено за 

14.11.2016г., в което на жалбоподателя е дадена възможност да представи 

доказателства и делото е отложено с ново насрочване. Следващо о.с.з. е 

проведено на 13.11.2017г., в което делото е отложено по доказателствата. С 

определение е допусната СГЕ. Ново о.с.з. е насрочено за 03.12.2018г. и на 

страните са изпратени призовки. 

Адм. д. № 8368/2015г. е образувано на 21.07.2015г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните. Проведени са три съдебни 

заседания по доказателствата на 16.10.2016г., 15.02.2017г. и на 16.10.2017г., в 

което е прието заключението на вещото лице, допусната е допълнителна 

експертиза със задачи, формулирани от пълномощник на жалбоподателя, 

допуснати са свидетели до разпит и делото е отложено с ново насрочване. 

Видно от списъка на призованите лица, ново о.с.з. е насрочено за 19.11.2018г.  

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

2016г. – 0 бр.; 

2017г. – 0 бр. 

Няма административни дела на доклад на съдия Славов, по които 

производството е спряно през периода на проверката, съгласно предоставената 

информация.  

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

за 2016г. – 2 бр. дела;  

за 2017г. – 0. 
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Адм. д. № 11318/2016г. е образувано на 06.10.2016г. по жалба срещу 

решение на ЦИК. В о.с.з. на 07.10.2016г. са докладвани и приети 

доказателствата и административната преписка, даден е ход по същество и 

делото е обявено за решаване. С определение от 07.10.2016г. съдът е 

констатирал, че жалбоподателят няма правен интерес от оспорване на акта, 

отменил е протоколното определение от 07.10.2016г., оставил е жалбата без 

разглеждане и е прекратил производството по делото. 

Адм. д. № 2706/2016г. е образувано на 02.03.2016г. по жалба срещу 

решение на ОСЗГ. О.с.з. е насрочено с печат върху жалбата за 30.05.2016г., а 

върху списъка на призованите лица е изписано ръкописно „пренасрочено“. В 

съдебно заседание, проведено на 30.05.2016г. жалбата е оставена без движение 

до отстраняване на нередовностите. Видно от списъка на призованите лица е 

насрочено о.с.з. за 03.04.2017г., в което са докладвани и приети 

доказателствата и административната преписка, даден е ход по същество и 

делото е обявено за решаване. С определение от 31.05.2017г. съдът е 

констатирал, че касационната жалба е процесуално недопустима, отменил е 

протоколното определение от 03.04.2017г., оставил е жалбата без разглеждане 

и е прекратил производството по делото. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

за 2016г. – 8 бр. дела; 

за 2017г. – 10 бр. дела. 

Адм. д. № 1159/2016г. е образувано на 01.02.2016г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу разпоредби от Правилника за 

изменение и допълнение на ПУД на КОНПИ. Разпределено е на докладчик 

02.02.2016г. С разпореждане на председателя на I колегия в същия ден, във 

връзка със заповед № 282/20.03.2013г. на Председателя на ВАС е определен 

съдебен петчленен състав да разгледа делото. С печат е насрочено о.с.з. за 

10.03.2016г., в което са докладвани жалбата и доказателствата, даден е ход по 

същество и делото е обявено за решаване. С окончателно решение от 

29.03.2016г. съдът е оставил в сила обжалвания акт. С определение от 

03.06.2016г. е допълнено съдебното решение. 

Адм. д. № 1693/2017г. е образувано на 09.02.2017г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу решение на КЗК. Разпределено 

е на докладчика на 13.02.2017г. С разпореждане на председателя на I колегия 

на 09.02.2017г. е даден срок за отстраняване на нередовности, а с разпореждане 

от 07.03.2017г. председателят на отделението е определил състав, който да 

разгледа делото. С печат е насрочено о.с.з. за 09.03.2017г., в което е даден ход, 

докладвани са касационната жалба и доказателствата и делото е обявено за 

решаване. С определение от 21.03.2017г. съдът е допуснал поправка на ОФГ в 

протоколното определение, а с окончателно решение от 30.05.2017г. е оставил 

в сила обжалвания съдебен акт. 
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Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

за 2016г. – 2 бр. дела; 

за 2017г. – 1 бр. дела.  

Адм. д. № 1134/2016г. е образувано на 01.02.2016г. по жалба срещу 

определение на ВАС, I колегия, петчленен състав. С окончателно определение 

в з.з. от 26.02.2016г. жалбата е оставена без разглеждане и производството по 

делото е прекратено. С определение от 01.04.2016г. определението от 

26.02.2016г. е допълнено. Делото е върнато в АССГ. 

Адм. д. № 13604/2017г. е образувано на 30.11.2017г. по жалба срещу 

решение на ВАС, I колегия, петчленен състав. С окончателно определение в 

з.з. от 19.12.2017г. жалбата е оставена без разглеждане и производството по 

делото е прекратено. Делото е върнато в АССГ. 

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

За 2016г. – 46 бр. дела; 

За 2017г. – 39 бр. дела. 

Адм. д. № 7157/2016г. е образувано на 20.06.2016г., по частна жалба 

срещу определение на КЗК, депозирана на 09.06.2016г. Видно от протокол за 

избор на докладчик, делото е разпределено на 20.06.2016г. С разпореждане от 

10.06.2016г. препис от жалбата е изпратен на страните за отговор. С 

определение от 05.07.2016г. определението е оставено в сила. 

Адм. д. № 6038/2017г. е образувано на 26.05.2017г., по частна жалба 

срещу определение на КЗК, депозирана на 11.05.2017г. Видно от протокол за 

избор на докладчик, делото е разпределено на 26.05.2017г. С разпореждане от 

12.05.2017г. е даден срок за отстраняване на нередовности, изпълнено с молба 

от 22.05.2017г. С определение от 05.06.2017г. обжалваното определение е 

оставено в сила. 

 

ІІ състав 

 Съдия Нина Докторова 

 Съдия Татяна Хинова 

 Съдия Красимир Кънчев 

 

                                   Съдия Нина Докторова 

 

Съдия Докторова е избрана за съдия във ВАС на 21.04.1997г., председател 

е на състава. 

През 2016 г. на съдията са разпределени общо 165 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 158 бр. 

През 2017 г. на съдията са разпределени общо 141 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 156 бр. 
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Първоинстанционни дела: 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016г.           19 дела        

Образувани през 2016г.    26 дела       

Свършени през 2016г.    29 дела     

Висящи към 01.01.2017г.   16 дела  

2017г.    

Висящи към 01.01.2017г.   16 дела        

Образувани през 2017г.    26 дела       

Свършени през 2017г.    27 дела     

Висящи към 01.01.2018г.            15 дела 

 

Адм.д. № 1697/2016г. е образувано на 08.02.2016г. по жалба срещу 

мълчалив отказ на министъра на земеделието и храните, депозирана на 

05.02.2016г. Делото е разпределено на доклад на 10.02.2016г. С печат е 

насрочено о.с.з. за 18.10.2016г. С разпореждане от 08.02.2016г. на съдия 

Чернева - председател на IV-то отделение е наредено делото да се докладва на 

докладчика след образуването му. Изпратени са призовки на страните, а в о.с.з. 

е даден ход на делото и съдът е постановил, че ще се произнесе в з.з. С 

определение от 26.10.2016г. жалбата е оставена без разглеждане и 

производството по делото е прекратено. 

Адм.д. № 4998/2016г. е образувано на 25.04.2016г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните, депозирана на 16.03.2016г. 

Делото е разпределено на доклад на 26.04.2016г. С печат е насрочено о.с.з. за 

13.12.2016г. С разпореждане от 17.03.2016г. на председателя на отделението е 

изпратен препис от жалбата на ответната страна. В о.с.з. на 13.12.2016г. е 

даден ход на делото и жалбата е оставена без движение до отстраняване на 

нередовностите, отстранени с молба от 20.12.2016г. С ръкописно разпореждане 

от следващия ден е изпратен препис от молбата на ответника за отговор. 

Писмени бележки са депозирани на 17.01.2017г., а с определение от 

19.01.2017г. съдът се е произнесъл по допустимостта на жалбата, допуснал е 

СТЕ и делото е докладвано на председателя на отделението за насрочване. 

Видно от списък на призованите лица, о.с.з. е насрочено за 07.11.2017г., 

отложено по доказателствата с ново насрочване. Съгласно списъка на 

призованите лица, следващото о.с.з. е насрочено за 18.09.2018г. 

Адм. д. № 641/2017г. е образувано на 17.01.2017г. по искане за 

извършване на фактически действия от Министерски съвет, депозирано на 

10.11.2016г. С разпореждане от 11.11.2016г., постановено от председателя на 

отделението е даден срок за отстраняване на нередовностите. Видно от 

протокол от избор на докладчик е, че делото е разпределено на доклад на 

17.01.2017г. С разпореждане от 13.01.2017г., постановено от председателя на 

отделението отново е даден срок за отстраняване на нередовностите и делото е 
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докладвано на докладчика за произнасяне по допустимостта. Видно от списъка 

с призовани лица е, че делото е насрочено в о.с.з. за 24.10.2017г., а с 

определение от 17.02.2017г. е констатирано, че искането е депозирано извън 

законовия срок, същото е оставено без разглеждане и производството по 

делото е прекратено. 

Адм. д. № 14050/2017г. е образувано на 11.12.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 07.12.2017г. Видно от приложения протокол от 

избор на докладчик, делото е разпределено на 11.12.2017г. С печат е насрочено 

о.с.з. за 02.10.2018г. С разпореждане от 08.12.2017г. на председателя на 

отделението е изпратен препис от жалбата на ответната страна и делото е 

докладвано на докладчика за произнасяне по допустимостта й. Видно от 

списъка с призовани лица е, че делото е насрочено в о.с.з. за 02.10.2018г. 

 

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.         28 дела        

 Образувани през 2016г.    82 дела       

 Свършени през 2016г.    61 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.   49 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.   49 дела        

 Образувани през 2017г.    69 дела       

 Свършени през 2017г.    87 дела     

        Висящи към 01.01.2018г.    31 дела 
 

Адм. д. № 12883/2016г. е образувано на 17.11.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 16.11.2016г. и разпределено на доклад на 

18.11.2016г. С печат е насрочено о.с.з. за 13.12.2016г., а с разпореждане от 

17.11.2016г. е даден срок за отстраняване на нередовности. Съобщение е 

изпратено на 22.11.2016г., нередовностите са отстранени с молба от 

23.11.2016г. В съдебното заседание на 13.12.2016г. е докладвана касационната 

жалба, приети са доказателствата, даден е ход по същество и делото е обявено 

за решаване. Окончателно решение е постановено на 20.12.2016г. 

Адм. д. № 13319/2017г. е образувано на 23.11.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 21.11.2017г. и разпределено на доклад на 

27.11.2017г. С печат е насрочено о.с.з. за 12.12.2017г., а с разпореждане от 

22.11.2017г. е изпратен препис от жалбата на ответната страна за отговор. В 

съдебното заседание на 12.12.2017г. е докладвана касационната жалба, приети 

са доказателствата, даден е ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Окончателно решение е постановено на 21.12.2017г. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 
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Съдия Докторова няма дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката, съгласно предоставената 

информация. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

2016г. – 0 бр.; 

2017г. – 1 бр.  

Адм. д. № 8947/2017г. е образувано на 16.08.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 15.08.2017г. С разпореждане от 16.08.2017г. е 

даден срок за отстраняване на нередовностите, постановено е изпращането на 

преписи след изпълнение на указанията и делото е докладвано на докладчика 

за преценка допустимостта на жалбата. Видно от протокола за избор на 

докладчик делото е разпределено на 17.08.2017г. С печат върху 

разпореждането, с което е администрирана жалбата е насрочено о.с.з. за 

08.05.2018г., в което е даден ход, докладвана е жалбата и административната 

преписка и по искане на ответната страна производството по делото е спряно 

до влизането в сила на съдебно решение по преюдициалния спор и са дадени 

указания на канцеларията на IV-то отделение. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

за 2016г. – 2 бр. дела;  

за 2017г. – 1 дело.  

 

Адм. д. № 13938/2016г. е образувано на 14.12.2016г. по жалба срещу 

решение на ЦИК. В о.с.з. на 15.12.2016г. са докладвани и приети 

доказателствата и административната преписка, даден е ход по същество и 

делото е обявено за решаване. С определение от 15.12.2016г. съдът е 

констатирал, че касационната жалба е процесуално недопустима, отменил е 

протоколното определение от 15.12.2016г., оставил е жалбата без разглеждане 

и е прекратил производството по делото. 

Адм. д. № 7985/2016г. е образувано на 06.07.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК. В о.с.з. на 11.10.2016г. са докладвани и приети 

доказателствата и административната преписка, даден е ход по същество и 

делото е обявено за решаване. С определение от 21.10.2016г. съдът е 

констатирал, че касационната жалба е лишена от предмет и е процесуално 

недопустима, отменил е протоколното определение от 11.10.2016г., оставил е 

жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

За 2016г. – 11 бр. дела; 

За 2017г. – 12 бр. дела. 
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Адм. д. № 1852/2016г. е образувано на 12.02.2016г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу заповед на министъра на 

земеделието и храните. Разпределено е на докладчик на 16.02.2016г. С 

разпореждане на зам. председателя на I колегия в същия ден, във връзка със 

Заповед № 282/20.03.2013г. на председателя на ВАС е определен съдебен 

петчленен състав да разгледа делото. С печат е насрочено о.с.з. за 27.04.2016г., 

в което са докладвани жалбата и доказателствата, даден е ход по същество и 

делото е обявено за решаване. С окончателно решение от 11.05.2016г. съдът е 

оставил в сила обжалвания акт. 

Адм. д. № 5608/2017г. е образувано на 16.05.2017г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу решение на КЗК. Разпределено 

е на докладчик на 17.05.2017г. С разпореждане от 18.05.2017г. на председателя 

на I колегия и въз основа Заповед № 282/20.03.2013г. на председателя на ВАС е 

определен съдебен петчленен състав да разгледа делото. С печат е насрочено 

о.с.з. за 14.09.2017г., в което е даден ход, докладвани са касационната жалба и 

доказателствата и делото е обявено за решаване. С окончателно решение от 

09.10.2017г. съдът е оставил в сила обжалвания акт. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

за 2016г. – 2 дело; 

за 2017г. – 0 бр. 

Адм. д. № 1909/2016г. е образувано на 15.02.2016г. по жалба срещу 

решение на ВАС, I колегия, петчленен състав. С определение от 10.03.2016г. 

делото е докладвано на председателя на I колегия за насрочване в о.с.з. 

Проведено е едно съдебно заседание на 07.04.2016г., в което са приети 

доказателствата, даден е ход по същество и делото е обявено за решаване. С 

окончателно решение от 15.04.2016г. е отхвърлено искането на жалбоподателя. 

Делото е върнато в АССГ. 

Адм. д. № 14120/2016г. е образувано на 19.12.2016г. по жалба срещу 

определение на ВАС, трето отделение. С определение от 03.01.2017г. е даден 

срок за отстраняване на нередовности. В проведено съдебно заседание на 

19.01.2017г. са докладвани доказателствата, даден е ход по същество и съдът е 

обявил, че ще се произнесе в срок. С окончателно определение в з.з. от 

16.02.2017г. е установено, че жалбата е недопустима, отменено е 

определението от 19.01.2017г., с което е даден ход по същество, искането е 

оставено без разглеждане и производството по делото е прекратено. Делото е 

върнато в АС-Плевен. 

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

За 2016г. – 49 бр. дела; 

За 2017г. – 43 бр. дела. 

Адм. д. № 7044/2016г. е образувано на 16.06.2016г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК, депозирана на 14.06.2016г. Видно от протокол за избор на 



 
 

175 

докладчик, делото е разпределено на 16.06.2016г. С разпореждане от 

15.06.2016г. жалбата е докладвана на докладчика за произнасяне по 

редовността и допустимостта на жалбата. С определение от 20.06.2016г. 

частната жалба е оставена без движение до отстраняване на нередовностите. 

Съобщение е връчено на 27.06.2016г., а с определение от  05.07.2016г. жалбата 

е оставена без разглеждане и производството по делото прекратено. 

Адм. д. № 9418/2017г. е образувано на 04.09.2017г. по частна жалба срещу 

разпореждане на КЗК, депозирана на 03.08.2017г. Видно от протокол за избор 

на докладчик, делото е разпределено на 07.09.2017г. С разпореждане от 

04.08.2017г. препис от жалбата е изпратен в КЗК за окомплектоване на 

преписката. С разпореждане от 16.08.2017г. са дадени указания за 

отстраняване на нередовности. Указанията не са изпълнени в срока и с 

определение от 13.09.2017г. жалбата е оставена без разглеждане и 

производството по делото прекратено. 

                                  

                                          Съдия Татяна Хинова 

 

Съдия Хинова е избрана за съдия във ВАС на 10.05.2003г., член е на 

състава през целия период на проверката. 

През 2016 г. на съдията са разпределени общо 163 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 153 бр. 

През 2017 г. на съдията са разпределени общо 141 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 149 бр. 

 

Първоинстанционни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.   11 дела        

 Образувани през 2016г.    23 дела       

 Свършени през 2016г.    27 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.     7 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.           7 дела        

 Образувани през 2017г.    26 дела       

 Свършени през 2017г.    17 дела     

        Висящи към 01.01.2018г.           16 дела 
 

Адм.д. № 2123/2016г. е образувано на 17.02.2016г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните, депозирана на 15.02.2016г. 

Делото е разпределено на доклад на 18.02.2016г. С определение от 29.02.2016г. 

жалбата е оставена без движение до отстраняване на нередовностите, 

отстранени с молба от 17.03.2016г. С определение от 18.03.2018г. е 
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констатирано просрочие при подаване на жалбата, същата е оставена без 

разглеждане и производството по делото е прекратено. 

Адм. д. № 3748/2017г. е образувано на 30.03.2017г. по жалба срещу 

наредба на министъра на земеделието и храните, депозирана на 10.03.2017г. 

Видно от протокол от избор на докладчик е, че делото е разпределено на 

доклад на 03.04.2017г. С разпореждане от 10.03.2017г. на председателя на I-ва 

колегия е изискана административната преписка. С друго разпореждане от 

03.04.2017г. на председателя на отделението делото е докладвано на 

докладчика. С определение от 11.04.2017г. жалбата е допусната за 

разглеждане, конституирани са страни по делото, дадени са указания на 

страните и делото е докладвано на председателя на отделението за 

насрочването му. В о.с.з. на 06.02.2018г. производството е отложено по 

доказателствата с ново насрочване. Видно от списъка с призовани лица е, че 

делото е насрочено в о.с.з. за 06.11.2018г. 

Адм. д. № 14050/2017г. е образувано на 11.12.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 07.12.2017г. Видно от протокол от избор на 

докладчик, делото е разпределено на доклад на 11.12.2017г. С печат е 

насрочено о.с.з. за 02.10.2018г. С разпореждане от 08.12.2017г. на председателя 

на отделението е изпратен препис на ответната страна и делото е докладвано 

на докладчика. Видно от списъка с призовани лица, делото е насрочено в о.с.з. 

за 02.10.2018г. 

Адм. д. № 13720/2017г. е образувано на 04.12.2017г. по жалба срещу 

разпоредби  от наредба на министъра на вътрешните работи и министъра на 

околната среда и водите, депозирана на 20.11.2017г. Видно от протокол от 

избор на докладчик, делото е разпределено на доклад на 05.12.2017г. С 

разпореждане от 20.11.2017г. на председателя на I-ва колегия е изискана 

административната преписка. С друго разпореждане от 05.12.2017г. на 

председателя на I-ва колегия делото е докладвано на докладчика. С 

определение от 04.01.2018г. жалбата е допусната за разглеждане, дадени са 

указания на жалбоподателя и делото е докладвано на председателя на 

отделението за насрочването му в о.з. Видно от списък на призованите лица е, 

че о.с.з. е насрочено за 16.10.2018г.  

 

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.   28 дела        

 Образувани през 2016г.    82 дела       

 Свършени през 2016г.    67 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.   43 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.   43 дела        

 Образувани през 2017г.    67 дела       

 Свършени през 2017г.    84 дела     
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        Висящи към 01.01.2018г.   26 дела 
 

Адм. д. № 13754/2016г. е образувано на 09.12.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 06.12.2016г. и разпределено на доклад на 

12.12.2016г. С разпореждане от 09.12.2016г., постановено от зам. председател 

на ВАС е изпратен препис от жалбата на ответната страна. Видно от списъка 

на призованите лица о.с.з. е насрочено за 24.01.2017г. На 13.01.2017г. е 

депозирана частна жалба срещу определение от 22.12.2016г. на КЗК. С 

разпореждане от 16.01.2016г. е изпратен препис от частната жалба на ответната 

страна. В съдебно заседание на 24.01.2017г. е докладвана касационната жалба, 

приети са доказателствата, даден е ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Окончателно решение е постановено на 08.02.2017г. 

Адм. д. № 14655/2017г. е образувано на 28.12.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 20.12.2017г. и разпределено на доклад на 

29.12.2017г. С печат е насрочено о.с.з. за 30.01.2018г., а с разпореждане от 

20.12.2017г. са дадени указания за отстраняване на нередовностите в жалбата. 

В съдебното заседание на 30.01.2018г. е докладвана касационната жалба, 

приети са доказателствата, даден е ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Окончателно решение е постановено на 07.02.2018г. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Адм. д. № 9843/2015г. е образувано на 07.09.2015г., видно от датата върху 

корицата на делото, по жалба срещу заповед на министъра на енергетиката. 

Жалбата е депозирана на 16.07.2015г. Върху молбата, с която е подадена 

жалбата са поставени два печата като върху единия има вписана дата 

17.07.2015г., а с другия е насрочено о.с.з. за 22.03.2016г. и е вписана дата – 

30.09.2016г. На лист 26 по делото е приложен протокол от избор на докладчик. 

С определение от 14.09.2015г. е изискана административната преписка и е 

конституирана страна по делото. В съдебното заседание на 22.03.2016г. 

жалбата е оставена без движение до отстраняване на нередовностите, 

отстранени с молба от 30.03.2016г., а видно от списъка на призованите лица е 

насрочено о.с.з. за 15.11.2016г. В това с.з. жалбата отново е оставена без 

движение поради констатирани нередовности и на жалбоподателите са дадени 

указания. Нередовностите са отстранени с молба от 28.11.2016г. От списъка на 

призованите лица е видно, че е насрочено о.с.з за 10.10.2017г., отложено по 

доказателствата с ново насрочване. От друг списък на призованите лица е 

видно, че е насрочено ново о.с.з за 05.06.2018г. В това съдебно заседание 

делото е внесено в закрито заседание за произнасяне по възражение за 

недопустимост на жалбата. 

 Адм. д. № 9320/2014г. е образувано на 16.07.2014г. по жалба срещу 

Правила, приети от ДКЕВР, депозирана на 09.07.2014г. С разпореждане от 

14.07.2014г., постановено от председателя на отделението е докладвана 
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жалбата за преценка на допустимостта й. Върху разпореждането е поставен 

печат с дата за насрочване на о.с.з – 04.11.2014г. Видно от приложения 

протокол за избор на докладчик, делото е разпределено на 18.07.2014г. В 

съдебните заседания на 04.11.2014г. и на 28.04.2015г. не е даден ход на делото 

и производството е отложено с ново насрочване. С определение от 17.11.2015г. 

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

приключването на преюдициален спор. Видно от списъка на призованите лица 

следващо о.с.з е насрочено за 07.02.2017г., в което са приети доказателствата и 

производството е прекратено по отношение на единия жалбоподател. С 

определение от 28.02.2017г. съдът се е произнесъл по допустимостта на 

жалбата, оставил я е без разглеждане по отношение на някои от 

жалбоподателите, допуснал е СТЕ и делото е докладвано на председателя на 

отделението за насрочването му в о.с.з. В съдебно заседание, проведено на 

03.04.2018г. е прието заключението на вещото лице, приети са доказателствата,  

даден е ход по същество и делото е обявено за решаване. Решението е 

постановено на 14.05.2018г. Касационна жалба е депозирана на 04.06.2018г., 

администрирана е с разпореждане от 06.06.2018г. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

2016г. – 0; 

2017г. – 0.  

Няма административни дела на доклад на съдия Хинова, по които 

производството е спряно през периода на проверката, съгласно предоставената 

информация.  

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

за 2016г. – 1 дело;  

за 2017г. – 0.  

Адм. д. № 12036/2016г. е образувано на 25.10.2016г. по жалба срещу 

решение на ЦИК, депозирана на 25.10.2016г. В о.с.з на 26.10.2016г. са 

докладвани и приети доказателствата, делото е изяснено от фактическа страна 

и е обявено за решаване. С определение от същия ден съдът е констатирал, че 

обжалваният акт не подлежи на самостоятелно обжалване по съдебен ред, 

отменил е протоколното определение от 26.10.2016г. оставил е жалбата без 

разглеждане и е прекратил производството по делото. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

За 2016г. – 10 бр. дела; 

За 2017г. – 11 бр. дела. 

Адм. д. № 4136/2016г. е образувано на 05.04.2016г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу решение на КЗК. Разпределено 
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е на докладчика на 06.04.2016г. С разпореждане на председателя на I колегия в 

същия ден, във връзка със Заповед № 282/20.03.2013г. на председателя на ВАС 

е определен съдебен петчленен състав да разгледа делото. С печат е насрочено 

о.с.з. за 09.06.2016г., в което не е даден ход и делото е отложено с ново 

насрочване. Видно от списъка на призованите лица е насрочено о.с.з. за 

15.09.2016г., когато са докладвани жалбата и доказателствата, даден е ход по 

същество и делото е обявено за решаване. С окончателно решение от 

31.10.2016г. съдът е отменил частично обжалвания акт. 

Адм. д. № 8053/2017г. е образувано на 13.07.2017г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу правилник, утвърден със 

заповед на министъра на труда и социалните грижи. Разпределено е на 

докладчика на 18.07.2017г. С разпореждане на председателя на I колегия в 

същия ден жалбата е докладвана и във връзка със Заповед № 282/20.03.2013г. 

на председателя на ВАС е определен съдебен петчленен състав да разгледа 

делото. С печат е насрочено о.с.з. за 14.09.2017г., в което е даден ход, 

докладвани са касационната жалба и доказателствата и делото е обявено за 

решаване. С окончателно решение от 25.09.2017г. съдът е оставил в сила 

обжалвания акт. 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

за 2016г. – 1 дело; 

за 2017г. – 1 дело.  

Адм. д. № 9514/2016г. е образувано на 01.09.2016г. по частна жалба срещу 

определение, постановено от АС-Кърджали, с което молбата е оставена без 

движение с указания. Разпределено е на доклад на 01.09.2016г., 

администрирано е в същия ден, а с  определение от 13.09.2016г. жалбата е 

оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. 

Адм. д. № 9687/2017г. е образувано на 12.09.2017г. по частна жалба срещу 

определение, постановено от ВАС, петчленен състав. Разпределено е на доклад 

на 19.09.2017г., администрирано е в същия ден, а с  определение от 

20.09.2017г. жалбата е оставена без разглеждане, производството по делото е 

прекратено и делото е изпратено на ВАС, петчленен състав по компетентност. 

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

За 2016г. – 52 бр. дела;  

За 2017г. – 39 бр. дела. 

Адм. д. № 715/2016г. е образувано на 19.01.2016г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК, депозирана на 06.06.2016г. С разпореждане от 

07.01.2016г. частната жалба е оставена без движение до отстраняване на 

нередовностите. Върху жалбата е поставен печат с номер на делото и съдия-

докладчик. Протокол от избор на докладчик е приложен на лист 135 от делото 

с дата 21.01.2016г. Нередовностите са отстранени с молба от 13.01.2016г. С 

определение от  26.01.2016г. съдът е оставил в сила обжалвания акт. 



 
 

180 

Адм. д. № 9406/2017г. е образувано на 04.09.2017г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК, депозирана на 29.06.2017г. Видно от протокол за избор на 

докладчик, делото е разпределено на 07.09.2017г. С разпореждане от 

30.06.2017г. препис от жалбата е изпратен на страните за отговор. Отговор е 

депозиран на 10.07.2017г. С определение от 15.09.2017г. определението на КЗК 

е оставена в сила.  

                                 Съдия Красимир Кънчев 

 

Съдия Кънчев е избран за съдия във ВАС на 16.08.2013г., член е на 

състава през целия период на проверката. 

През 2016 г. на съдията са разпределени общо 169 бр. дела, в това число 
дела, по които е бил докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 151 бр. 

През 2017 г. на съдията са разпределени общо 139 бр. дела, в това число 
дела, по които е бил докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени през годината 148 бр. 

 

Първоинстанционни дела: 
2016г. 
Висящи към 01.01.2016г.            10 дела        
Образувани през 2016г.    22 дела       
Свършени през 2016г.    23 дела     
Висящи към 01.01.2017г.     9 дела  
2017г.    
Висящи към 01.01.2017г.     9 дела        
Образувани през 2017г.    30 дела       
Свършени през 2017г.    20 дела     
Висящи към 01.01.2018г.   19 дела 

 

Адм.д. № 5767/2016г. е образувано на 16.05.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 13.05.2016г. Делото е разпределено на доклад 

на 20.05.2016г. С разпореждане от 14.05.2016г. на председателя на отделението 

са дадени указания за отстраняване на нередовностите и е наредено делото да 

се докладва на докладчика за преценка допустимостта на жалбата. С печат е 

насрочено о.с.з. за 24.01.2017г. Нередовностите са отстранени с молба от 

15.06.2016г. В съдебното заседание на 24.01.2017г. е даден ход на делото, 

констатирана е нередовност в жалбата на единия жалбоподател и същата е 

оставена без движение с указания, изпълнени с молба на 27.01.2017г. Видно от 

списъка на призованите лица открито съдебното заседание е насрочено за 

14.11.2017г., когато е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Решение е постановено на 01.12.2017г. 

Адм. д. № 12221/2016г. е образувано на 31.10.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 27.10.2016г. Видно от протокол от избор на 

докладчик, делото е разпределено на доклад на 02.11.2016г. С печат е 
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насрочено о.с.з. за 19.09.2017г. С разпореждане от 28.10.2016г. на председателя 

на отделението делото е докладвано на съдията за произнасяне по 

допустимостта. С определение от 08.11.2016г. жалбата е оставена без движение 

до отстраняване на нередовностите и са конституирани страните по делото. В 

съдебно заседание не е даден ход на делото поради възражение от страна и на 

останалите страни е даден срок за становище по възражението. С определение 

от 28.09.2017г. жалбата е оставена без разглеждане по отношение на един от 

жалбоподателите и производството по делото по отношение на него е 

прекратено. Видно от списък на призованите лица е, че о.с.з. е насрочено за 

16.10.2018г. 

Адм. д. № 1770/2017г. е образувано на 10.02.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 16.01.2017г. С разпореждане от 17.01.2017г. е 

изпратен препис от жалбата на ответната страна за отговор. Видно от протокол 

от избор на докладчик е, че делото е разпределено на доклад на 13.02.2017г. 

Поставен е печат с посочена дата за о.с.з. - 05.12.2017г. С разпореждане от 

09.02.2017г. на председателя на отделението е даден срок за отстраняване на 

нередовностите и делото е докладвано на докладчика за преценка 

допустимостта на жалбата. Нередовностите са отстранени в срок. В съдебно 

заседание на 05.12.2017г. са приети доказателствата и за допълнително 

доказателства делото е отложено с ново насрочване. Видно от списък на 

призованите лица, о.с.з. е насрочено за 08.10.2018г. С определение от 

12.04.2018г. са допуснати свидетели до разпит. 

Адм. д. № 708/2017г. е образувано на 17.01.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 15.01.2017г. Видно от протокол от избор на 

докладчик е, че делото е разпределено на доклад на 17.01.2017г. С 

разпореждане от 16.01.2017г. на председателя на отделението е даден срок за 

отстраняване на нередовности и е наредено делото да се докладва на 

докладчика за преценка допустимостта на жалбата. С печат е насрочено о.с.з. 

за 07.11.2017г. Нередовностите са отстранени на 07.02.2017г. В о.с.з. на 

07.11.2017г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение 

е постановено на 14.11.2017г. 

 

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.   29 дела        

 Образувани през 2016г.    84 дела       

 Свършени през 2016г.    71 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.   42 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.   42 дела        

 Образувани през 2017г.    71 дела       

 Свършени през 2017г.    79 дела     

         Висящи към 01.01.2018г.    34 дела 
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Адм. д. № 12413/2016г. е образувано на 06.12.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 02.11.2016г. и разпределено на доклад на 

07.11.2016г. С разпореждане от 02.11.2016г., постановено от председателя на 

отделението е даден срок за отстраняване на нередовностите в жалбата. С 

печат е насрочено о.с.з. за 06.12.2016г. Нередовностите са отстранени с молба 

от 14.11.2016г. В съдебно заседание на 06.12.2016г. е докладвана касационната 

жалба, приети са доказателствата, даден е ход по същество и делото е обявено 

за решаване. Окончателно решение е постановено на 21.12.2016г. 

Адм. д. № 14141/2017г. е образувано на 12.12.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, депозирана на 11.12.2017г. и разпределено на доклад на 

13.12.2017г. С печат е насрочено о.с.з. за 13.02.2018г., а с разпореждане от 

11.12.2017г. са дадени указания за отстраняване на нередовностите в жалбата, 

отстранени с молба от 19.12.2017г. В  съдебното заседание на 13.02.2018г. е 

докладвана касационната жалба, приети са доказателствата, даден е ход по 

същество и делото е обявено за решаване. Окончателно решение е постановено 

на 28.02.2018г. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Адм. д. № 6642/2014г. е образувано на 20.05.2014г. по жалба срещу 

решение на АССО, 5 състав, депозирана на 16.05.2014г. Разпределено е на 

доклад на 21.05.2014г. и по делото е приложен протокол за избор на 

докладчик. Върху жалбата е поставен печат, с който на 19.05.2014г. е 

насрочено о.с.з. за 21.10.2014г. С определение от 01.10.2014г. е заличен 

жалбоподател по делото. В о.с.з. на 21.10.2014г. са докладвани касационната 

жалба и искането за спиране. С протоколно определение производството по 

делото е спряно, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК и е наредено след влизане 

в сила на решение по преюдициалния спор, висящ пред Окръжен съд - София, 

препис от същото да се приложи по настоящото дело. Решение по 

преюдициалния спор е постановено на 28.10.2014г., с което е отменено 

решение по описа на Софийски окръжен съд и делото е върнато на същия съд 

за ново разглеждане. С определение от 05.11.2014г. ВАС е оставил молба, 

депозирана от жалбоподателя за насрочване на делото в о.с.з., без уважение до 

приключване на преюдициалния спор с окончателен акт. В същия ден е 

изпратено писмо до Софийски окръжен съд с указания за изпращане на влязъл 

в сила окончателен съдебен акт по преюдициалния спор. С писмо от 

22.11.2016г. АССО е изискал информация по движението на 

административното дело. С писмо от 28.11.2016г. ВАС е отговорил, че се 

изчаква приключване на  преюдициалния спор. По искане на проверяващия 

екип бе извършена допълнителна проверка от съдебен секретар, която е 

отбелязала, че към 01.06.2018г. по делото няма постановено съдебно решение.  
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Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

2016г. – 0; 

2017г. – 0. 

Няма административни дела на доклад на съдия Кънчев, по които 

производството е спряно през периода на проверката, съгласно предоставената 

информация.  

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

за 2016г. – 3 бр. дела;  

за 2017г. – 1 дело.  

Адм. д. № 12906/2016г. е образувано на 18.11.2016г. по жалба срещу 

решение на ЦИК. В о.с.з. на 22.11.2016г. са докладвани и приети 

доказателствата и административната преписка, даден е ход по същество и 

делото е обявено за решаване. С определение от 23.11.2016г. съдът е 

констатирал, че касационната жалба е процесуално недопустима, отменил е 

протоколното определение от 22.11.2016г., оставил е жалбата без разглеждане 

и е прекратил производството по делото. 

Адм. д. № 13938/2016г. е образувано на 14.12.2016г. по жалба срещу 

решение на ЦИК. В о.с.з. на 15.12.2016г. са докладвани и приети 

доказателствата и административната преписка, даден е ход по същество и 

делото е обявено за решаване. С определение от 15.12.2016г. съдът е 

констатирал, че жалбоподателят няма правен интерес да обжалва акта, отменил 

е протоколното определение от 15.12.2016г., оставил е жалбата без 

разглеждане и е прекратил производството по делото. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

За 2016г. – 10 бр. дела; 

За 2017г. – 11 бр. дела. 

Адм. д. № 10480/2016г. е образувано на 17.09.2016г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу Наредба за утвърждаване на 

медицински стандарт „Педиатрия”. Разпределено е на докладчик на 

19.09.2016г. С разпореждане на председателя на Първа колегия в същия ден, 

във връзка със Заповед № 282/20.03.2013г. на председателя на ВАС е 

определен съдебен петчленен състав да разгледа делото. С печат е насрочено 

о.с.з. за 06.10.2016г., в което са докладвани жалбата и доказателствата, даден е 

ход по същество и делото е обявено за решаване. С окончателно решение от 

03.11.2016г. съдът е отменил частично обжалвания акт. 

Адм. д. № 7337/2017г. е образувано на 26.06.2017г. по жалба срещу 

решение на ВАС, постановено по жалба срещу решение на КЗК. Разпределено 

е на докладчик на 26.06.2017г. С разпореждане на председателя на I колегия в 

същия ден и във връзка със Заповед № 282/20.03.2013г. на председателя на 
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ВАС е определен съдебен петчленен състав да разгледа делото. С печат е 

насрочено о.с.з. за 14.09.2017г., в което е даден ход, докладвани са 

касационната жалба и доказателствата и делото е обявено за решаване. С 

окончателно решение от 03.10.2017г. съдът е оставил в сила обжалвания акт. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

за 2016г. – 0; 

за 2017г. – 1 дело.  

Адм. д. № 673/2017г. е образувано на 17.01.2017г. по частна жалба срещу 

определение, постановено от ВАС, петчленен състав, с което молбата е 

оставена без движение с указания. Разпределено е на доклад на 17.01.2017г., 

администрирано е в същия ден, а с  определение от 23.01.2017г. жалбата е 

оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. 

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

За 2016г. – 47 бр. дела; 

За 2017г. – 40 бр. дела. 

Адм. д. № 7529/2016г. е образувано на 28.06.2016г. по частна жалба срещу 

разпореждане на председателя на КЗК, депозирана на 09.06.2016г. Видно от 

протокол за избор на докладчик, делото е разпределено на 28.06.2016г. С 

разпореждане от 10.06.2016г. е даден срок за отстраняване на нередовностите, 

отстранени с молба от 27.06.2016г. С определение от 30.06.2016г. е отменено 

разпореждането и преписката е върната в КЗК. 

Адм. д. № 7691/2017г. е образувано на 04.07.2017г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК, депозирана на 28.06.2017г. Видно от протокол за избор на 

докладчик, делото е разпределено на 04.07.2017г. С разпореждане от 

29.06.2017г. препис от жалбата е изпратен на страните за отговор. С 

определение от 06.07.2017г. е отменено определението и делото е върнато на 

КЗК за разглеждане. 

 

ІІІ състав 

Съдия Диана Гърбатова 

Съдия Марио Димитров 

Съдия Добринка Андреева 

 

                                      Съдия Диана Гърбатова 

 

Съдия Гърбатова е избрана за съдия във ВАС от 02.01.2003г., председател 

е на състава през периода на проверката.  

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 171  бр. дела, в това 
число дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени дела през годината – 143 бр.  
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През 2017 год. на съдията са разпределени общо 138  бр. дела, в това 
число дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в, 
Свършени дела през годината – 146 бр.  

 

Първоинстанционни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г. 13 дела        

 Образувани през 2016г.  32 дела       

 Свършени през 2016г.  24 дела     

 Висящи към 01.01.2017г. 21 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г. 21 дела        

 Образувани през 2017г.  24 дела       

 Свършени през 2017г.  20 дела     

         Висящи към 01.01.2018г. 25 дела 
 

Адм.д. № 7018/2016г. е образувано на 15.06.2016г.  по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните, подадена в съда на 

16.05.2016г. Разпределено е на 16.06.2016г. и към делото е приложен протокол 

за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - 

председател на ІV-то отделение. С разпореждане в з.з. от 14.06.2016г. на съдия 

Чернева са дадени указания и е наредено след образуване на делото да се 

докладва на докладчика за преценка допустимостта на жалбата. Върху 

разпореждането е поставен печат с номер на делото и датата на насроченото 

първо съдебно заседание – 26.04.2017г. На 04.07.2016г. са изпратени призовки 

и писмо с дадените указания. В проведеното на 26.04.2017г. о.с.з. с протоколно 

определение на основание чл. 159, т.5 АПК производството по делото е 

прекратено и като необжалвано определението е влязло в сила. 

Адм.д. № 11077/2016г. е образувано на 03.10.2016г. по жалба срещу 

нормативен акт, издаден от министъра на вътрешните работи, постъпила в съда 

на 21.09.2016г. Разпределено е на 03.10.2016г. и към делото е приложен 

протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна 

Монова – зам.-председател на ВАС и ръководител на Първа колегия. С 

разпореждане в з.з. от 21.09.2016г. на съдия Монова е указано да се изиска от 

административния орган преписката по издаването на нормативния акт. 

Указанието е изпълнено и с разпореждане в з.з. от 03.10.2016г. на съдия 

Монова е наредено делото да се докладва на докладчика за произнасяне по 

редовността и допустимостта на жалбата срещу нормативния акт. Видно от  

приложения списък с  призованите лица, делото е насрочено в о.с.з. за 

22.11.2017г. С разпореждане в з.з. от 31.10.2017г. на съдия Мариника Чернева 

от 31.10.2017г. делото е пренасрочено за 30.11.2017г. във връзка със Заповед № 

1998/31.10.2017г. на председателя на ВАС. На 01.11.2017г. са изпратени 

призовки на страните и съдебното заседание на 30.11.2017г. е отложено по 
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доказателствата, с ново призоваване на страните. Видно от приложения списък 

за призованите лица, следващото с.з. е насрочено за 23.01.2019г., за което 

предстои да бъдат изпратени призовки на страните. 

Адм.д. № 7678/2017г. е образувано на 03.07.2017г. по жалба срещу 

заповед на министъра на туризма, постъпила в съда на 29.06.2017г. 

Разпределено е на 04.07.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател 

на ІV-то отделение. С разпореждане в з.з. от 30.06.2017г. на  съдия Чернева са 

дадени указания и е наредено след образуване на делото, да се докладва на 

докладчика за преценка допустимостта на жалбата. Върху разпореждането е 

поставен печат с номер на делото, датата на насроченото първо съдебно 

заседание – 18.10.2017г. /след близо 4 месеца/, дата на образуване на делото, 

посочена върху кориците и подпис на съдия Чернева. На 10.07.2017г. са 

изпратени призовки и писмо с дадените от съда указания. От приложения 

списък с призовани лица също е видно, че делото е насрочено в о.с.з. на 

18.10.2017г. Дадените указания за отстраняване на нередовностите не са били 

изпълнени и с определение в з.з. от 13.09.2017г. на състава, на основание чл. 

158, ал.3 АПК жалбата е оставена без разглеждане и производството е 

прекратено. Като необжалвано определението е влязло в сила. 

Адм.д. № 14798/2017г. е образувано на 29.12.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 13.12.2017г. Разпределено е на 

02.01.2018г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то отделение. С 

разпореждане в з.з. 29.12.2017г. на съдия Чернева са дадени указания и е 

наредено делото да се докладва на докладчика за преценка допустимостта на 

жалбата. С разпореждане  в з.з. от 10.01.2018г. е указано препис от жалбата да 

се изпрати на другите страни за писмен отговор и доказателства в 14-дневен 

срок от съобщението и да се докладва на докладчика за преценка 

допустимостта на жалбата. На 05.02.2018г. по делото е постъпил отговор по 

жалбата срещу оспорваното решение. Видно от приложения списък с 

призовани лица, делото е насрочено в о.с.з. на 17.10.2018г., призовките са 

изпратени на 06.03.2018г. 

 

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.   28 дела        

 Образувани през 2016г.    90 дела       

 Свършени през 2016г.    64 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.   54 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.         54 дела        

 Образувани през 2017г.    85 дела       

 Свършени през 2017г.    93 дела     
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         Висящи към 01.01.2018г.         46 дела 
 

Адм. д. №14320/2016г. е образувано на 22.12.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 20.12.2016г. Разпределено е на 

27.12.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 21.12.2016г. на съдия Чернева са дадени 

указания за отстраняване на нередовности в 14-дневен срок, след изпълнение 

на които да се изпратят преписи от жалбата на другите страни за отговор. 

Върху разпореждането е поставен печат с номер на делото, датата на 

насроченото първо съдебно заседание – 01.02.2017г. и дата на образуване. 

Указанията са изпълнени на 30.12.2016г. и в с.з. на 01.02.2017г. е даден ход на 

делото, жалбата и постъпилото становище са докладвани, приети са 

представените доказателства,  даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение след съвещание. С окончателно решение от 

28.02.2017г. съдът е обезсилил решението на КЗК и е прекратил 

производството по делото. 

Адм. д. № 14528/2017г. е образувано на 21.12.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 19.12.2017г. Разпределено е на 

28.12.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 20.12.2017г. на  съдия Чернева са дадени 

указания за отстраняване на нередовности в 14-дневен срок, след изпълнение 

на които да се изпратят преписи от жалбата на другите страни за отговор. 

Върху жалбата е поставен печат с номер на делото, датата на насроченото 

първо съдебно заседание – 31.01.2018г.  и  дата на образуване. Указанията са 

изпълнени на 02.01.2018г. С разпореждане в з.з. от 31.01.2018г. на съдия 

Чернева – председател на ІV отделение, във връзка със заповед за отпуск на 

съдия Добринка Андреева е определен състав по делото - съдия Гърбатова – 

председател, съдия Димитров и съдия Славов. В проведеното с.з. на 

31.01.2018г. е даден ход на делото, жалбата е докладвана, приети са 

представените доказателства,  даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение след съвещание. С окончателно решение от 

22.02.2018г. съдът е оставил в сила решението на КЗК. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Адм. д. № 8335/2015г. е образувано на 20.07.2015г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните, подадена в съда на 

15.07.2015г. Разпределено е на 21.07.2015г. и към делото е приложен протокол 

за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - 

председател на ІV-то отделение. С разпореждане в з.з. от 16.07.2015г. на съдия 

Чернева са дадени указания за отстраняване на нередовности в 7-дневен срок. 
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Върху разпореждането е поставен печат с номер на делото, датата на 

насроченото първо съдебно заседание – 24.02.2016г. и  дата на образуване. 

Призовки до страните и писмо с указания са изпратени на 06.08.2015г. 

Указанията са изпълнени на 19.08.2015г. В проведеното с.з. на 24.02.2016г. е 

даден ход на делото, жалбата е докладвана, приети са представените 

доказателства и делото е отложено по доказателствата за друга дата с ново 

призоваване. Следващото съдебно заседание е насрочено за 23.11.2016г., 

когато са приети постъпили писмени бележки и доказателства и делото отново 

е отложено по доказателствата с ново насрочване. Следващото с.з. е насрочено 

за 13.12.2017г., когато е заличена като ответна страна министъра на 

земеделието и храните и е конституиран министъра на земеделието, храните и 

горите, заличена е допуснатата СТЕ, дадени са указания на процесуалния 

представетил на ответника и делото е отложено за друга дата с ново 

призоваване. Видно от списъка на призованите лица, следващото с.з. е 

насрочено за 10.10.2018г. Адм. д. № 13922/2015г. е образувано на 09.12.2015г. 

по жалба срещу мълчалив отказ на министъра на земеделието и храните, 

подадена в съда на 07.12.2015г. Разпределено е на 11.12.2015г. и към делото е 

приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия 

Мариника Чернева - председател на ІV-то отделение. С разпореждане в з.з. от 

08.12.2015г. на съдия Чернева са дадени указания за отстраняване на 

нередовности в 7-дневен срок, след което на основание чл. 163 АПК да се 

изпратят преписи от жалбата на другите страни за писмен отговор и 

доказателства в 14 - дневен срок. Върху разпореждането е поставен печат с 

номер на делото, датата на насроченото първо съдебно заседание – 21.09.2016г. 

и  дата на образуване. Призовки до страните и писмо с указания са изпратени 

на 25.02.2016г. Указанията са изпълнени на 11.03.2016г. В проведеното с.з. на 

21.09.2016г. е даден ход на делото, жалбата е докладвана, приети са 

представените доказателства и делото е отложено по доказателствата за друга 

дата. Следващото съдебно заседание е насрочено за 18.10.2017г., когато са 

приети постъпилите с молба доказателства и делото отново е отложено по 

доказателствата с ново насрочване. Видно от списъка на призованите лица, 

следващото о.с.з. е насрочено за 05.12.2018г., за когато са изпратени призовки. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

Адм. д. № 12144/2011г. е образувано на 19.09.2011г. по жалба срещу 

решение на АС-Плевен, подадена в съда на 16.09.2011г. В първото заседание 

не е даден ход поради нередовна процедура на призоваване. Следващото с.з. е 

проведено на 30.05.2012г., когато с протоколно определение е спряно 

производството по делото на основание чл. 229, ал.1, т.4  ГПК до приключване 

на гр.д. № 3297/2012г. по описа на РС-Плевен. Решението по преюдициалното 

дело е обжалвано пред ОС - Плевен, който с решение от 10.06.2013г. по в.гр.д. 

№ 221/2013г. по описа на съда е потвърдил решението на първоинстанционния 
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съд. ВКС с определение от 23.05.2014г. по гр.д. № 873/2014г. по описа на съда 

не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Влязлото в сила 

решение на РС-Плевен е изпратено на ВАС с писмо изх. № 2614/22.12.2015г.- 

близо година и половина след постановения съдебен акт на ВКС. Няма данни 

по делото да са изпращани писма за справки относно движение на 

преюдициалния спор до РС-Плевен. С определение в з.з. от 05.01.2016г. 

производството по делото е възобновено и указано да се докладва на 

председателя на ІV отделение за насрочване в о.с.з. Видно от изпратения 

списък с призованите лица, делото е насрочено за 28.09.2016г., когато е 

отложено по доказателствата за друга дата. Призовките са изпратени за 

насроченото на 25.10.2017г. о.с.з. С определение в з.з. от 17.10.2016г. 

производството по делото е спряно до приключване на спора по гр.д. № 

4105/2016г. по описа на ВКС. С писмо от 18.10.2017г. ВКС е изпратил заверено 

копие на влязло в сила решение по преюдициалния спор. В о.с.з. на 

25.10.2017г. с протоколно определение съдът не е възобновил производството, 

тъй като преюдициалният спор продължава да е висящ пред гражданските 

съдилища. От извършената на 10.07.2018г. проверка се установи, че 

преюдициалното дело е висящо пред ОС-Плевен /гр.д.№ 349/2018г./, по което е 

постановено решение № 272/02.07.2018г., което подлежи на обжалване и към 

тази дата не е влязло в сила. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

 

за 2016г. – 1 дело;  

за 2017г. – 1 дело.  

Адм. д. №10627/2016г. е образувано на 20.09.2016г. по жалба срещу 

решение на ЦИК, подадена в съда на 20.09.2016г. Разпределено е на 

20.09.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 20.09.2016г. на съдия Чернева са дадени 

указания за отстраняване на нередовности до съдебното заседание. Върху 

жалбата е поставен печат с номер на делото, датата на насроченото съдебно 

заседание –21.09.2016г. /след 1 ден/ и дата на образуване на делото, подпис на 

съдия Чернева. Указанията са изпълнени на следващия ден и в с.з. на 

21.09.2016г. е даден ход на делото, жалбата и постъпилата молба и 

допълнително представените доказателства са докладвани, приети са 

доказателствата,  даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе 

с решение до края на работния ден. С определение от 21.09.2016г. съдът е 

отменил определението за даден ход по същество, оставил е жалбата без 

разглеждане като недопустима и е прекратил производството. 

Адм. д. № 2426/2017г. е образувано на 27.02.2017г.  по жалба срещу 

решение на ЦИК, подадена в съда на 27.02.2017г. Разпределено е на 
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27.02.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. Върху жалбата е поставен печат с номер на делото, датата на 

насроченото съдебно заседание –28.02.2017г. /след 1 ден/ и дата на образуване 

на делото, подпис на съдия Чернева. Приложен е списък с призованите в с.з. на 

28.02.2017г. жалбоподател и ответник. С разпореждане в з.з. от 27.02.2017г. на 

съдия Димитров – подписал за председател на ІV отделение е определен състав 

за разглеждане на делото с докладчик съдия Гърбатова. В с.з. на 28.02.2017г. е 

даден ход на делото, жалбата, административната преписка, изпратена от ЦИК 

и представените доказателства са докладвани, приети са доказателствата,  

даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 

края на работния ден. С определение от 28.02.2017г. съдът е отменил 

определението за даден ход по същество, оставил е жалбата без разглеждане 

като недопустима и е прекратил производството. 
 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

за 2016г. – 11 бр. дела; 

за 2017г. – 9 бр. дела;  

Адм. д. № 9040/2016г. е образувано на 15.08.2017г. по жалба срещу 

решение на ВАС, тричленен състав по адм. дело № 11918/2015г., с която 

жалбата срещу решение на КЗК е отхвърлена. Подадена е в съда на 

02.06.2017г., делото е разпределено на 16.08.2017г. и към делото е приложен 

протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Монова - 

зам. - председател на ВАС. С разпореждане в з.з. от 03.06.2016г. на съдия 

Чернева е указано в 7-дневен срок да се отстранят нередовностите, след 

изпълнение да се изпратят преписи от жалбата на другите страни за отговор и 

доказателства в 14-дневен срок и да се изпрати на петчленен състав по 

компетентност. Указанията са изпълнени на 23.06.2016г. С разпореждане в з.з. 

от 16.08.2016г. на съдия Монова – зам. - председател на ВАС е определен 

петчленния състав за разглеждане на делото и докладчика. Видно от списъка 

на призованите лица, същото е насрочено в о.с.з. на 15.09.2016г.  С 

разпореждане на съдия Чернева от 10.09.2016г. е определен петчленния състав, 

като на местото на съдия Андреева е посочен съдия Славов. В с.з. на 

15.09.2016г. не е даден ход и делото е отложено за друга дата с ново 

призоваване на страните. Следващото с.з. е насрочено за 03.11.2016г. е даден 

ход на делото, жалбата е докладвана, даден е ход по същество и съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание в законния срок. С 

решение от 28.11.2016г. съдът е оставил в сила решението на ВАС, тричленен 

състав. 

Адм. д. № 9610/2017г. е образувано на 12.09.2017г. по жалба срещу 

решение на ВАС, тричленен състав по адм. дело № 2207/2017г., с която е 

отменена атакуваната разпоредба на нормативен акт на МС. Подадена е в съда 

на 25.07.2017г., делото е разпределено на 18.09.2017г. и към делото е приложен 
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протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Монова - 

зам. - председател на ВАС. С разпореждане в з.з. от 26.07.2017г. на съдия 

Пунева е указано да се връчат преписи от касационната жалба на ответниците 

и делото да се изпрати на председателя на Първа колегия на ВАС за 

насрочване. С разпореждане в з.з. от 18.09.2016г. на съдия Монова е определен 

петченен състав и докладчик.  Видно от списъка на призованите лица, същото 

е насрочено в о.с.з. на 05.10.2017г. С разпределение, подписано от съдия 

Монова - зам.- председател на ВАС е посочен петчленния състав по делото, 

като трима от състава са сменени, а за председател е определена вместо съдия 

Чернева, съдия Монова. В с.з. на 05.10.2017г. е даден ход на делото, жалбата е 

докладвана, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение след съвещание в законния срок. С решение от 07.11.2017г. съдът е 

оставил в сила решението на ВАС, тричленен състав. 
 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

за 2016г. – 0; 

за 2017г. – 0. 

Няма дела, разгледани съдия Гърбатова, като докладчик в седемчленен 

състав през периода на проверката, съгласно предоставената информация.  
 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

2016г. – 48 бр. дела; 

2017г. – 38 бр. дела;  

Адм. д. №4244/2016г. е образувано на 06.04.2016г. по жалба срещу 

разпореждане на КЗК за отказ да се образува производство по ЗОП. 

Разпределено е на 11.04.2016г. и с разпореждане в з.з. на съдия Чернева – 

председател на ІV отделение от 24.03.2016г. е указано копие от жалбата да се 

изпрати на КЗК за окомплектоване на преписката и представяне на списък по 

чл. 152, ал.3 АПК. Указанията са изпълнени с писмо от 05.04.2016г. и с 

окончателно определение в з.з. от 15.04.2016г. съдът е оставил в сила 

разпореждането на КЗК.   

Адм. д. №7687/2017г. е образувано на 04.07.2017г. по жалба срещу 

определение на КЗК, с което е оставено без уважение искането за спиране на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. Разпределено е на 

04.07.2017г. и по делото е приложен протокол за избор на докладчик. С 

разпореждане в з.з. на съдия Чернева – председател на ІV отделение от 

19.06.2017г. е указано да се отстранят нередовностите, след което копие от 

жалбата да се изпрати на другите страни за писмен отговор и доказателства в 

3-дневен срок. Върху разпореждането е положен печат с номер на делото, 

името на докладчика и датата на образуване. Указанията са изпълнени, 

възражение срещу частната жалба е посткъпило на 23.06.2017г. и с 

окончателно определение в з.з. от 06.07.2017г. съдът е оставил без разглеждане 

частната жалба. 

                                   Съдия Марио Димитров 
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Съдия Димитров е избран за съдия във ВАС от 01.10.2008г., член е на 

състава през периода на проверката.  

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 168  бр. дела, в това 
число дела, по които е бил докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени дела през годината – 158 бр.  

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 139  бр. дела, в това 
число дела, по които е бил докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в, 
Свършени дела през годината – 153 бр.  

 

Първоинстанционни дела: 
2016г. 
Висящи към 01.01.2016г. 13 дела        
Образувани през 2016г.  26 дела       
Свършени през 2016г.  27 дела     
Висящи към 01.01.2017г. 12 дела  
 
2017г.    
Висящи към 01.01.2017г. 12 дела        
Образувани през 2017г.  23 дела       
Свършени през 2017г.  22 дела     
Висящи към 01.01.2018г. 13 дела 

Адм.д. № 6125/2016г. е образувано на 20.05.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 16.05.2016г. Разпределено е на 

26.05.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 17.05.2016г. на  съдия Чернева са дадени 

указания и е наредено след образуване на делото да се докладва на докладчика 

за преценка допустимостта на жалбата. Върху разпореждането е поставен 

печат с номер на делото, датата на насроченото първо съдебно заседание – 

15.03.2017г. На 03.06.2016г. са изпратени призовки и копие от жалбата до 

ответника Отговор-становище е постъпил на 28.02.2017г. Проведени са три 

съдебни заседания по доказателствата – на 15.03.2017г., 21.02.2018г., 

18.04.2018г., когато делото е отложено за друга дата с ново призоваване на 

страните.   

Адм.д. № 6643/2016г. е образувано на 07.06.2016г., по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 26.05.2016г. Разпределено е на 

07.06.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 03.06.2016г. на  съдия Чернева са дадени 

указания и е наредено след образуване на делото да се докладва на докладчика 

за преценка допустимостта на жалбата.  Върху разпореждането е поставен 

печат с номер на делото, датата на насроченото първо съдебно заседание – 

29.03.2017г. На 09.06.2016г. са изпратени призовки на страните. Съдебното 
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заседание на 29.03.2017г. е отложено по доказателствата  за друга дата, за 

която на страните да се изпратят призовки. На 03.05.2017г. са изпратени 

призовки до страните за насрочено на 07.06.2017г. о.с.з., на което не е даден 

ход и делото е отложено. Следващото  о.с.з. е проведено на 11.04.2018г., 

отложено по доказателствата за друга дата с ново призоваване на страните. На 

02.05.2018г. са изпратени призовки за с.з., насрочено за 19.09.2018г. 

Адм.д. № 7199/2017г. е образувано на 21.06.2017г. по жалба срещу 

мълчалив отказ на министъра на енергетиката, подадена в съда на 19.06.2017г. 

Разпределено е на 21.06.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Чернева. С разпореждане в з.з. 

от 20.06.2017г. на  съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то отделение 

са дадени указания и е наредено след образуване на делото, да се докладва на 

докладчика за преценка допустимостта на жалбата. Върху разпореждането е 

поставен печат с номер на делото, датата на насроченото първо съдебно 

заседание – 09.05.2018г.  На 29.06.2017г. са изпратени призовки и писмо с 

дадените от съда указания.  С определение от 19.07.2017г. на състава с 

докладчик съдия Димитров е оставил жалбата без разглеждане на основание 

чл. 159,т.8, във вр. чл. 155,ал.1 АПК и е прекратил производството по делото. 

Адм.д. № 10108/2017г. е образувано на 14.09.2017г. по жалба срещу чл. 

87а от ПП на ЗДДС, подадена в съда на 23.08.2017г. Разпределено е на 

25.09.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Монова. С разпореждане в з.з. 25.09.2017г. 

на съдия Монова е указано делото да се докладва на докладчика за 

произнасяне на редовността и допустимостта на жалбата. С подробно 

определение от 09.10.2017г. на състава жалбата е докладвана, допусната е за 

разглеждане, конституирани са страните в производодството и е указано за 

образуваното производство да се уведоми ВАП за участие на прокурор. 

 На 20.12.2017г. е подадена молба за спиране действието на оспорената 

разпоредба и с определение в з.з. от 24.01.2018г. искането е оставено без 

уважение. Определението е обжалвано пред петчленен състав, който с 

определение по адм.д. № 4675/2018г. е оставил в сила атакуваното 

определение. Видно от списъка на призованите лица, делото е насрочено за 

03.10.2018г. 

 

Касационни дела: 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016г.            38 дела        

Образувани през 2016г.    84 дела       

Свършени през 2016г.    70 дела     

Висящи към 01.01.2017г.   52 дела  

2017г.    

Висящи към 01.01.2017г.   52 дела        

Образувани през 2017г.    79 дела       
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Свършени през 2017г.    92 дела     

Висящи към 01.01.2018г.   39 дела 

Адм. д. №14348/2016г. е образувано на 22.12.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 20.12.2016г. Разпределено е на 

27.12.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 21.12.2016г. на  съдия Чернева е указано да 

се изпратят преписи от жалбата на другите страни за писмен отговор в 14-

дневен срок. Върху разпореждането е поставен печат с номер на делото, датата 

на насроченото първо съдебно заседание – 08.02.2017г. и дата на образуване на 

делото. В първото о.с.з. не е даден ход на делото поради молба с представен 

болничен лиост на процесуален представетил на страна и същото е отложено 

за друга дата с ново призоваване. Изпратени са своевременно призовки за 

насроченото о.с.з. на 19.04.2017г., когато е даден ход на делото, жалбата е 

докладвана, приети са представените доказателства,  даден е ход по същество и 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С окончателно 

решение от 15.05.2017г. съдът е оставил в сила решението на КЗК. 

Адм. д. № 14654/2017г. е образувано на 28.12.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 20.12.2017г. Разпределено е на 

29.12.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 20.12.2017г. на  съдия Чернева е указано да 

се отстранят нередовностите в 3-дневен срок и след изпълнение на указанията 

да се изпратят преписи от жалбата на другите страни за писмен отговор в 14-

дневен срок. Върху жалбата е поставен печат с номер на делото, датата на 

насроченото първо съдебно заседание – 07.02.2018г. и дата на образуване. 

Указанията са изпълнени с молба от 08.01.2018г. и в проведеното о.с.з. на 

07.02.2018г. е даден ход на делото, жалбата е докладвана, приети са 

представените доказателства,  даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение след съвещание. С окончателно решение от 

13.02.2018г. съдът е отменил постановеното решение и вместо него е 

постановил друго. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Адм. д. № 8363/2015г. е образувано на 21.07.2015 г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните, постъпила в съда на 

17.07.2015г. Разпределено е на 22.07.2015г. и към делото е приложен протокол 

за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - 

председател на ІV-то отделение. С разпореждане в з.з. от 20.07.2015г. на съдия 

Чернева са дадени указания за отстраняване на нередовности в 7-дневен срок. 

Върху разпореждането е поставен печат с номер на делото, датата на 

насроченото първо съдебно заседание – 16.03.2016г. и  дата на образуване. 
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Проведени са 4 о.с.з. – на 16.03.2016г., 30.11.2016г., 22.11.2017г., пренасрочено 

по Запоред № 1998/31.10.2017г. на председателя на съда, за 30.11.2017г., 

когато е прието заключението по СТЕ, назначеното по делото в.л. - агроном  е 

заличено и делото е внесено в з.з. за определяне на ново вещо лице /с 

определение от 22.01.2018г./ Следващото о.с.з. е насрочено за 21.11.2018г., за 

когато на страните са изпратени призовки. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

Съдия Димитров няма спрени производства по дела, образувани през 

2016г. и 2017г., съгласно предоставената информация. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

за 2016г. – 3 бр. дела; 

за 2017г. – 2 бр. дела. 

Адм. д. №12270/2016г. е образувано на 01.11.2016г. по жалба срещу 

решение на ЦИК, подадена в съда на 01.11.2016г. Разпределено е на 

02.11.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. Върху жалбата е положен печат с номер на делото, дата на 

образуване и дата на о.с.з. - 03.11.2016г., подпис на съдия Чернева. В с.з. на 

03.11.2016г. е даден ход на делото, жалбата е докладвана, приети са 

доказателствата,  даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе 

с решение до края на работния ден. С определение от 03.11.2016г. съдът е 

отменил определението за даден ход по същество, оставил е жалбата без 

разглеждане като недопустима и е прекратил производството. 

Адм. д. № 3494/2017г. е образувано на 24.03.2017г. по жалба срещу 

решение на ЦИК, подадена в съда на 24.03.2017г. Разпределено е на 

24.03.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 24.03.2017г. на съдия Димитров е указано 

жалбоподателката да отстрани нередовност, за което същата е уведомена 

лично по телефона и указанията са изпълнени. В с.з. на 27.03.2017г. е даден 

ход на делото, жалбата и административната преписка, изпратена от ЦИК са 

докладвани, приети са доказателствата, даден е ход по същество и съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение до края на работния ден. С определение 

от 27.03.2017г. съдът е отменил определението за даден ход по същество, 

оставил е жалбата без разглеждане като недопустима и е прекратил 

производството. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

за 2016г. – 5 бр. дела; 
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за 2017г. – 10 бр. дела.  

Адм. д. № 6980/2017г. е образувано на 16.06.2017г. по жалба срещу 

решение на ВАС, тричленен състав по адм. дело № 12538/2015г., с която жалба 

срещу решение на КЗК е отхвърлена. Подадена е в съда на 26.04.2017г., 

разпределено е на 19.06.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Монова - зам. - председател на 

ВАС. С разпореждане в з.з. от 27.04.2017г. на съдия Чернева е указано в 7-

дневен срок да се отстранят нередовностите, след изпълнение да се изпратят 

преписи от жалбата на другите страни за отговор и доказателства в 14-дневен 

срок. Указанията са изпълнени на 18.05.2017г. С разпореждане в з.з. от 

19.06.2017г. на съдия Монова – зам.-председател на ВАС е определен 

петчленния състав за разглеждане на делото и докладчика. Видно от списъка 

на призованите лица, същото е насрочено в о.с.з. на 14.09.2017г. С 

разпореждане на съдия Чернева от 07.09.2017г. е определен петчленния състав, 

като на мястото на съдия Ковачева е посочена съдия Хинова. В с.з. на 

14.09.2017г. е даден ход на делото, жалбата е докладвана, даден е ход по 

същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. С 

решение от 27.09.2017г. съдът е оставил в сила решението на ВАС, тричленен 

състав. 

Адм. д. № 3813/2016г. е образувано на 29.03.2016г. по жалба срещу 

определение от 27.01.2016г. по адм. д.  728/2016г., с което жалбата срещу 

мълчалив отказ на министъра на правосъдието да издаде заповед за възлагане 

на правомощията по изпълнението по реда на чл. 13,ал.1 ЗЧСИ на следващ по 

ред на класирането кандидат. Подадена е в съда на 07.03.2016г., разпределено е 

на 30.03.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Монова - зам. - председател на ВАС. С 

разпореждане на председателя на ІІІ-то отделение съдия Пунева от 08.03.2016г. 

е указано в 7-дневен срок от съобщението да се отстранят нередовностите, 

след изпълнение на което, жалбата да се изпрати на другите страни за отговор 

в 3-дневен срок. При неизпълнение на указанията в срок или след изтичане на 

срока за отговор, частната жалба да се докладва на петчленен състав по 

компетентност. С разпореждане в з.з. от 30.03.2016г. на съдия Монова - зам.- 

председател на ВАС, е определен петчленния състав за разглеждане на делото. 

С определение от 26.04.2016г. съдът е оставил в сила определението на ВАС, 

тричленен състав по адм. д. № 728/2016г.  

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

за 2016г. – 2 бр. дела; 

за 2017г. – 1 дело. 

Адм. д. № 7829/2016г. е образувано на 04.07.2016г. по жалба срещу 

протоколно определение на ВАС, I колегия, петчленен състав. С окончателно 

определение в з.з. от 13.07.2016г. жалбата е оставена без разглеждане и 

производството по делото е прекратено. Делото е върнато в АС-Пловдив. 
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Адм. д. № 580/2016г. е образувано на 15.01.2016г. по жалба срещу 

протоколно определение на ВАС, I колегия, петчленен състав. С окончателно 

определение в з.з. от 03.02.2016г. жалбата е оставена без разглеждане и 

производството по делото е прекратено. Делото е върнато в АССГ. 

        

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

2016г. – 48 бр. дела; 

2017г. – 29 бр. дела. 

Адм. д. № 13379/2015г. е образувано на 27.11.2015 г. по искане за спиране 

на разпореждане за налагане на поведенческа мярка, постъпило в съда на 

26.11.2015г. Разпределено е на 01.12.2015г. и към делото е приложен протокол 

за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - 

председател на ІV-то отделение. С определение в з.з. от 09.12.2015г. съдът е 

спрял предварителното изпълнение на решение на КЗК, с което е разпоредено 

на дружеството да предприеме незабавно всичи действия за ефективно 

снабдяване с електрическа енергия. Определението е обжалвано пред ВАС - 

Петчленен състав, който с определение от 11.04.2016г. е оставил в сила 

обжалваното определение.   

Адм. д. № 9423/2017г. е образувано на 04.09.2017г. по жалба срещу 

определение на КЗК, с което е оставено без уважение жалба срещу решение на 

кмета на община Троян за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на ЗОП.  С разпореждане в з.з. на съдия Чернева – председател 

на ІV-то отделение от 16.08.2017г. е указано да се отстранят нередовностите, 

след което копие от жалбата да се изпрати на другите страни за писмен отговор 

и доказателства в 3-дневен срок. Върху разпореждането е положен печат с 

номер на делото и датата на образуване.  Делото е разпределено на 07.09.2017г. 

видно от протокол за избор на докладчик. Указанията са изпълнени и с 

определение в з.з. от 14.09.2017г. съдът е оставил без разглеждане частната 

жалба и е прекратил производството по делото. 

 

                                      Съдия Добринка Андреева 

 

Съдия Андреева е избрана за съдия във ВАС от 15.10.2009г., член е на 

състава през периода на проверката.  

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 170 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени дела през годината – 147 бр.  

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 141 бр. дела, в това число 
дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в, 
Свършени дела през годината – 147 бр.  

 

Първоинстанционни дела: 

 2016г. 
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 Висящи към 01.01.2016г.   9 дела        

 Образувани през 2016г.  28 дела       

 Свършени през 2016г.  25 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.       12 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г. 12 дела        

 Образувани през 2017г.  22 дела       

 Свършени през 2017г.  16 дела     

        Висящи към 01.01.2018г. 18 дела 
Адм.д. № 2127/2016г. е образувано на 17.02.2016г.  по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните. С определение на съдебния 

състав от 09.03.2016г. жалбата е оставена без движение и са дадени указания за 

отстраняване на нередовностите. На 12.03.2016г. се изпратени два броя 

преписи от определението по хода на делото до жалбоподателя. Указанията са 

изпълнени в срок. С определение в з.з. от 31.03.2016г. съдебният състав е 

оставил жалбата без разглеждане, на основание чл. 159, т.5 АПК. Съобщенията 

са изпратени на страните на 01.04.2016г. и определението като необжалвано е 

влязло в сила. 

Адм.д. № 12409/2016г. е образувано на 04.11.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 02.11.2016г. Разпределено е на 

07.11.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то отделение. С 

разпореждане в з.з. 02.11.2016г.  на съдия Чернева са дадени указания и е 

наредено делото да се докладва на докладчика за преценка допустимостта на 

жалбата. На 09.11.2016г. са изпратени призовките до страните за насроченото 

на 15.11.2017г. с.з. и писма с дадените от съда указания. На 15.11.2017г. е 

проведено с.з., даден е ход на делото, докладвани са жалбата и постъпилите 

отговори, приети са представените доказателства, дадени са указания и съдът е 

насрочил делото за друга дата с ново призоваване на страните. Видно от 

приложения по делото списък на призованите по делото лица, същото е 

насрочено в о.с.з. на 21.11.2018г. 

Адм.д. № 5666/2017г. е образувано на 17.05.2017г.  по жалба срещу 

заповед на министъра на туризма, подадена в съда на 15.05.2017г. 

Разпределено е на 17.05.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател 

на ІV-то отделение. С разпореждане в з.з. от 16.05.2017г. на  съдия Чернева са 

дадени указания на жалбоподателя.  Върху жалбата е поставен печат с номер 

на делото, датата на насроченото първо съдебно заседание – 31.05.2017г. и дата 

на образуване на делото. На 19.05.2017г. са изпратени призовки за насроченото 

о.с.з. на 31.05.2017г. В това с.з. с протоколно определение е конституирана 

заинтересована страна и делото е отложено с ново призоваване на страните. 

Следващото с.з. е проведено на 21.06.2017г., когато спорът е изяснен от правна 

и фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се 
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произнесе със съдебен акт след съвещание. Решението е постановено на 

05.07.2017г. и с него жалбата е отхвърлена. Като необжалвано е влязло в сила и 

върху решението е положен печат за издаден изпълнителен лист. 

Адм.д. № 7678/2017г. е образувано на 12.10.2017г.  въз основа на решение 

от 09.10.2017г. на ВАС, Петчленен състав - І колегия по адм. дело № 

7078/2017г., с което е отменено решение 15.05.2017г. по адм. дело № 

8947/2014г. по описа на ВАС и делото е върнато за ново разглеждане от друг 

съдебен състав. Разпределено е на 17.10.2017г., видно от приложения протокол 

за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - 

председател на ІV-то отделение. На 20.10.2017г. са изпратени 2 бр. призовки за 

насроченото на 07.11.2018г. открито съдебно заседание, видно от приложения 

списък на лицата, призовани по делото. 

 

Касационни дела: 
2016г. 
Висящи към 01.01.2016г.   33 дела        
Образувани през 2016г.    82 дела       
Свършени през 2016г.    62 дела     
Висящи към 01.01.2017г.   53 дела  
2017г.    
Висящи към 01.01.2017г.   53 дела        
Образувани през 2017г.    81 дела       
Свършени през 2017г.    90 дела     
Висящи към 01.01.2018г.   44 дела 

 

Адм. д. №13316/2016г. е образувано на 01.12.2016г.  по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 29.11.2016г. Разпределено е на 

01.12.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 30.11.2016г. на  съдия Чернева е указано да 

се изпратят преписи от жалбата на другите страни за писмен отговор в 14-

дневен срок. Върху разпореждането е поставен печат с номер на делото, датата 

на насроченото първо съдебно заседание – 01.02.2017г. и дата на образуване на 

делото. В първото о.с.з. е даден ход на делото, жалбата е докладвана, приети са 

представените доказателства,  даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение след съвещание. С окончателно решение от 

17.02.2017г. съдът е оставил в сила решението на КЗК. 

Адм. д. № 13917/2017г. е образувано на 08.12.2017г., по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 05.12.2017г. Разпределено е на 

08.12.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 06.12.2017г. на  съдия Чернева е указано да 

се отстранят нередовностите в 3-дневен срок и след изпълнение на указанията 

да се изпратят преписи от жалбата на другите страни за писмен отговор в 14-
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дневен срок. Върху жалбата е поставен печат с номер на делото, датата на 

насроченото първо съдебно заседание – 31.01.2018г. и датата на образуване, 

посочена върху кориците на делото. Указанията са изпълнени в срок. Делото е 

било пренасрочено за по-ранна дата- 24.01.2018г., за когато страните са били 

уведомени своевременно и в о.с.з. на 24.01.2018г. е даден ход на делото, 

жалбата е докладвана, приети са представените доказателства,  даден е ход по 

същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С 

окончателно решение от 30.01.2018г. съдът е оставил в сила решението на 

КЗК. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Адм. д. № 10042/2015г. е образувано на 07.09.2015г. по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 04.09.2015г. С разпореждане в з.з. от 

07.09.2015г. на съдия Чернева са дадени указания жалбата да се изпрати на 

другите страни за писмен отговор и доказателства в 14-дневен срок и делото да 

се докладва на докладчика за преценка допустимостта на жалбата, 

заинтересованите страни и доказателствените искания. Върху разпореждането 

е поставен печат с номер на делото, датата на насроченото първо съдебно 

заседание – 06.04.2016г.  и дата на образуване на делото. Призовки до страните 

са изпратени на 28.09.2015г. Указанията са изпълнени на 08.10.2015г. С 

определение в з.з. от 01.10.2015г. съдът е оставил без разглеждане частна 

жалба срещу постановеното по преписка на КЗК в частта на отказано спиране 

на производството. С определение от 02.10.2015г. съдът е оставил без 

уважение особеното искане на жалбоподателя да предостави пълен достъп до 

всички документи по преписката. В проведеното с.з. на 06.04.2016г. не е даден 

ход на делото, отложено е за друга дата, за която страните са редовно 

призовани по реда на чл. 137, ал.7 АПК. В следващото о.с.з. на 14.12.2016г. е 

даден ход на делото, жалбата е докладвана, приети са представените 

доказателства и делото е отложено по доказателствата за друга дата. С 

определение от 22.12.2016г. е допуснато изслушване на СИЕ. Следващото о. 

с.з. е насрочено за 13.12.2017г. По молба на в.л. с определение в з.з. от 

15.09.2017г. същото е заличено и е назначено друго в.л. Заключението по 

допуснатата СЧЕ е депозирано на 05.12.2017г. Съдебното заседание на 

13.12.2017г. е отложено за друга дата с ново призоваване, с оглед възможност 

на процесуалните представители на страните да се запознаят с приетите в с.з. и 

представени от заинтересована страна доказателства. Следващото о.с.з. е 

насрочено за 23.01.2019г., за когато са изпратени призовки на страните. 

Адм. д. № 8479/2015г. е образувано на 24.07.2015г. по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 22.07.2015г. Разпределено е на 

24.07.2015г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева. С разпореждане в з.з. от 

23.07.2015г. на съдия Чернева са дадени указания жалбата да се изпрати на 
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другите страни за писмен отговор и доказателства в 14-дневен срок от 

съобщението. Върху разпореждането е поставен печат с номер на делото, 

датата на насроченото първо съдебно заседание – 24.02.2016г. и  дата на 

образуване на делото. В о.с.з. на 24.02.2016г. с протоколно определение съдия 

Диана Гърбатова и съдия Марио Димитров са се отвели от разглеждане на 

спора и е указано делото да се докладва на председателя за ново 

разпределение. С разпореждане на председателя на отделението от 19.10.2016г. 

за докладчик е определена съдия Андреева, за председател на състава съдия 

Докторова и член на състава съдия Славов. В о.с.з. на 19.10.2016г. са 

конституирани заинтересовани страни и делото е отложено за друга дата с 

ново призоваване. Следващите призовки за о.с.з. на 18.10.2017г. са изпратени 

на 24.10.2016г. С разпореждане на председателя на отделението от 17.10.2017г. 

за докладчик е определена съдия Андреева, за председател на състава съдия 

Хараланова и член на състава съдия Славов. В о.с.з. на 18.10.2017г. 

председател на състава е била съдия Хараланова, приети са представените с 

административната преписка доказателства и делото е отложено за друга дата с 

ново призоваване на страните. Следващото о.с.з. е насрочено за 14.11.2018г., за 

когато на страните са изпратени призовки. 

Адм. д. № 15783/2014г. е образувано на 23.12.2014г. по жалба срещу 

решение на КЗК. По време на проверката - в о.с.з. на 23.05.2018г. съдът е дал 

ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. 

Едномесечният срок за постановяване на съдебния акт не е изтекъл. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

Съдия Андреева няма спрени производства по дела на нейн доклад, 

образувани през 2016г. и 2017г. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

за 2016г. – 1 дело;  

за 2017г. – 4 бр. дела.  

Адм. д. №10858/2016г. е образувано на 27.09.2016г. по жалба срещу 

решение на ЦИК, подадена в съда на 27.09.2016г. Разпределено е на 

27.09.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. Върху жалбата е поставен печат с номер на делото, датата на 

насроченото съдебно заседание –28.09.2016г. и дата на образуване на делото, 

подпис на съдия Чернева. Приложен е списък на призованите лица в о.с.з. на 

28.09.2016г., когато е даден ход на делото, жалбата и административана 

преписка са докладвани, приети са доказателствата и производството е спряно 

на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК до приключване на обуславящо дело на ІV 

отделение, ВАС. С определение от 29.09.2016г. производството е възобновено, 
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видно от приложения списък на призованите лица делото е насрочено за 

30.09.2016г., когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се 

произнесе до края на работния ден. С определение в з.з.  от 30.09.2016г. съдът е 

отменил определението за даден ход по същество, оставил е жалбата без 

разглеждане като недопустима и е прекратил производството. 

Адм. д. № 4977/2017г. е образувано на 02.05.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 26.04.2017г. Разпределено е на 

04.05.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. Върху жалбата е поставен печат с номер на делото, датата на 

насроченото съдебно заседание –14.06.2017г. и дата на образуване на делото, 

подпис на съдия Чернева. Приложен е списък с призованите в с.з. на 

28.02.2017г. жалбоподател и ответник. С разпореждане в з.з. от 27.04.2017г. на 

съдия Чернева е указано преписи от жалбата да се изпратят на другите страни 

за отговор и доказателства в 14-дневен срок. В с.з. на 14.06.2017г. е даден ход 

на делото, жалбата и административната преписка са докладвани, приети са 

доказателствата,  даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе 

с решение след съвещание. С определение от 29.06.2017г. съдът е отменил 

определението за даден ход по същество и е върнал делото за разглеждане в 

о.с.з., конституирал е заинтересована страна,  дал е указания за връчване на 

препис от жалбата на заинтересованата страна и е наредил делото да се 

докладва на председателя за насрочването му в о.с.з. В проведеното на 

18.10.2017г. съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че 

ще се произнесе с решение след съвещание. Решението е постановено на 

07.11.2017г. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

за 2016г. – 11 бр. дела; 

за 2017г. – 11 бр. дела.  

Адм. д. № 7613/2016г. е образувано на 29.06.2016г. по жалба срещу 

решение на ВАС,  тричленен състав по адм. дело № 8281/2015г., с която 

жалбата срещу решение на КЗК е отхвърлена. Подадена е в съда на 

26.02.2016г., делото е разпределено на 30.06.2016г. и към него е приложен 

протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Монова - 

зам. - председател на ВАС. С разпореждане в з.з. от 29.02.2016г. на съдия 

Чернева е указано в 7-дневен срок да се отстранят нередовностите, след 

изпълнение да се изпратят преписи от жалбата на другите страни за отговор и 

доказателства в 14-дневен срок и делото да се изпрати на петчленен състав по 

компетентност. Указанията са изпълнени на 29.06.2016г. С разпореждане в з.з. 

от 30.06.2016г. на съдия Монова – зам. - председател на ВАС е определен 

петчленния състав за разглеждане на делото и докладчика. С друго 

разпореждане в з.з. от 30.06.2016г. на съдия Монова е указано да се изпратят 

преписи от касационната жалба на другите страни за отговор и доказателства в 
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14-дневен срок. Видно от списъка на призованите лица, делото е насрочено в 

о.с.з. на 06.10.2016г. С разпореждане на съдия Чернева от 10.09.2016г. е 

определен петчленния състав, като са сменени трима от предварително 

определения на 30.06.2016г. състав. В с.з. на 06.10.2016г. е даден ход на 

делото, жалбата е докладвана, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение след съвещание в законния срок. С решение от 

26.10.2016г. съдът е оставил в сила решението на ВАС, тричленен състав. 

Адм. д. № 3161/2017г. е образувано на 17.03.2017г. по жалба срещу 

решение на ВАС, тричленен състав по адм. дело № 8133/2015г., с която е 

отхвърлено оспорването срещу акт за установяване на публично държавно 

вземане. Подадена е в съда на 30.01.2017г., делото е разпределено на 

20.03.2017г. и към него е приложен протокол за избор на докладчик, подписан 

от разпределящия съдия Монова - зам. - председател на ВАС. С разпореждане 

в з.з. от 01.02.2017г. на съдия Пунева – председател на ІІІ-то отделение е 

указано да се отстранят нередовности в 7-дневен срок, след изпълнение на 

което делото да се докладва за разпределение. Указанията са изпълнени на 

23.02.2017г. и с разпореждане в з.з. от 24.02.2017г. на съдия Пунева е указано 

препис от касационната жалба да се изпрати на другата страна за отговор в 14-

дневен срок., след което да се докладва на петчленния състав. С разпореждане 

в з.з. от 20.03.2017г. на съдия Монова е определен петченен състав и 

докладчик.  Видно от списъка на призованите лица, същото е насрочено в о.с.з. 

на 11.05.2017г. С разпределение, подписано от съдия Монова, зам.- 

председател на ВАС е посочен петчленния състав по делото, като четирима 

съдии от състава са сменени /без докладчика/.  С разпореждане в з.з. от 

11.05.2017г. на съдия Монова, поради прекъсване на заседанието на 

11.05.2017г. във връзка със сигнал за наличие на взривно устройство в сградата 

на ВАС, делото е пренасрочено за 15.06.2017г. В това с.з. е даден ход на 

делото, жалбата е докладвана, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение след съвещание в законния срок. С решение от 

26.06.2017г. съдът е оставил в сила решението на ВАС, тричленен състав. 
 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

за 2016г. – 1 дело; 

за 2017г. – 3 бр. дела;  

Адм. д. № 5880/2016г. е образувано на 17.05.2016г. по жалба срещу 

протоколно определение на ВАС, I колегия, петчленен състав, с което е 

оставено без разглеждане искането за отмяна на решение от 17.02.2014г. по 

адм. дело № 4191/2013г. на ВАС. С окончателно определение в з.з. от 

02.06.2016г. определението е оставено в сила. Делото е върнато в АССГ. 

Адм. д. № 4739/2017г. е образувано на 25.04.2017г. по частна жалба срещу 

решение /с характер на определение/  от 22.03.2017г., постановено по адм. д. № 

851/2017г. на ВАС, петчленен състав на І колегия. С окончателно определение 

в з.з. от 15.05.2017г. е оставено в сила решение от 22.03.2017г., по адм. дело № 
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851/2017г. на петчленен състав, І колегия на ВАС, с което е оставено без 

разглеждане искането за отмяна на решение от 18.05.2016 г. по адм. д. № 

3434/2016г. на тричленен състав на ВАС и решение № 172/29.01.2016 г. по адм. 

д. № 3385/2014 г. на Административен съд - Варна. 

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

2016г. – 53 бр. дела; 

2017г. – 30 бр. дела; 

Адм. д. № 8017/2016г. е образувано на 21.06.2016г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК, депозирана на 09.06.2016г. Видно от протокол за избор на 

докладчик,  делото е разпределено на 21.06.2016г. С разпореждане от 

10.06.2016г. е даден срок за отстраняване на нередовности, отстранени с молба 

от 17.06.2016г. С определение в з.з. от  24.06.2016г. обжалваното определение е 

оставено в сила. 

Адм. д. № 867/2017г. е образувано на 20.01.2017г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК, депозирана на 13.01.2017г. Видно от протокол за избор на 

докладчик, делото е разпределено на 23.01.2017г. С разпореждане от 

16.01.2017г. е даден срок за отстраняване на нередовности, отстранени с молба 

от 20.01.2017г. С определение от 31.01.2017г. е отменено определението и 

преписката е върната на КЗК с указания. 

 

ІV състав 

Съдия Аделина Ковачева 

Съдия Кремена Хараланова 

Съдия Бисерка Цанева 

 

                                       Съдия Аделина Ковачева 

 

Съдия Ковачева е избрана за съдия във ВАС от 01.09.1999г., председател 

на състава.  

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 161  бр. дела, в това 
число дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени дела през годината – 165 бр.  

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 140  бр. дела, в това 
число дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в, 
Свършени дела през годината – 148 бр.  

 

Първоинстанционни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г. 17 дела        

 Образувани през 2016г.  18 дела       

 Свършени през 2016г.  28 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.   7 дела  
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 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.   7 дела        

 Образувани през 2017г.  24 дела       

 Свършени през 2017г.  11 дела     

        Висящи към 01.01.2018г. 20 дела 
Адм.д. № 7657/2016г. е образувано на 30.06.2016г. по жалба срещу 

заповед на министъра на туризма, подадена в съда на 24.06.2016г. 

Разпределено е на 04.07.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Марио Димитров. С 

разпореждане в з.з. от 27.06.2016г. на съдия Чернева – председател на 

отделението е указано да се изпратят преписи от жалбата на другите страни за 

писмен отговор и доказателства в 14-дневен срок от съобщението и след 

образуване,  делото да се докладва на докладчика за преценка допустимостта 

на жалбата. Върху разпореждането е поставен печат с номер на делото, датата 

на насроченото първо съдебно заседание – 29.11.2016г. На 15.07.2016г. са 

изпратени призовки за насроченото за 29.11.2016г. о.с.з. и копие от жалбата до 

ответника. В проведеното о.с.з. на 29.11.2016г. съдът е дал ход по същество и е 

обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. Решението  е 

постановено на 15.12.2016г., обжалбано е пред ВАС, Петчленен състав – І 

колегия, който с решение от 05.04.2017г. по адм.дело № 1464/2017г. е оставил 

в сила решението по адм. д. № 7657/2016г.  

Адм.д. № 3534/2017г. е образувано на 27.03.2017г. по жалба срещу 

заповед на министъра на енергетиката, подадена в съда на 08.03.2017г. 

Разпределено е на 28.03.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател 

на ІV-то отделение. С разпореждане в з.з. от 27.03.2017г. на съдия Чернева са 

дадени указания и е наредено след образуване на делото да се докладва на 

докладчика за преценка допустимостта на жалбата. Върху разпореждането е 

поставен печат с номер на делото, датата на насроченото първо съдебно 

заседание – 23.01.2018г. и дата на образуване на делото. На 03.04.2017г. са 

изпратени призовки на страните за насроченото о.с.з. на 23.01.2018г., видно от 

приложения по делото списък на призованите лица.  В това съдебно заседание 

е даден ход на делото, докладвана е жалбата, приети са приложените към 

жалбата писмени доказателства и делото е отложено за друга дата с ново 

призоваване на страните. Следващото о.с.з. е насрочено за 06.11.2018г., видно 

от приложения по делото списък на призованите лица и призовките са 

изпратени на 29.01.2018г. 

Адм.д. № 7447/2017г. е образувано на 26.07.2017г. по жалба срещу 

заповед на министъра на отбраната, подадена в съда на 26.06.2017г. 

Разпределено е на 28.06.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Чернева. С разпореждане в з.з. 

от 27.06.2017г. на  съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то отделение 

са дадени указания и е наредено след образуване на делото, да се докладва на 
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докладчика за преценка допустимостта на жалбата. Върху разпореждането е 

поставен печат с номер на делото, датата на насроченото първо съдебно 

заседание – 10.04.2018г. и дата на образуване на делото. На 10.07.2017г. са 

изпратени призовки за насроченото о.с.з. на 10.04.2018 г. и препис от жалбата.  

В първото по делото о.с.з. не е даден ход и същото е отложено за друга дата с 

ново призоваване. Видно от списъка на призованите лица, о.с.з. е насрочено за 

25.09.2018г. и призовките са изпратени на 16.04.2018г.  

Адм.д. № 4066/2017г. е образувано на 06.04.2017г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните, постъпила в съда на 

05.04.2017г. Разпределено е на 10.04.2017г. и към делото е приложен протокол 

за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Чернева - 

председател на отделението. С разпореждане в з.з. 06.04.2017г. на съдия 

Чернева е указано делото да се докладва незабавно на докладчика за 

произнасяне по допустимостта на жалбата. Върху разпореждането е поставен 

печат с номер на делото, датата на насроченото първо съдебно заседание – 

13.06.2017г. и дата на образуване на делото. На 12.04.2017г. са изпратени 

призовки за насроченото о.с.з. на 13.06.2017 г. и препис от жалбата.  Първото 

о.с.з. е отложено по доказателствата за друга дата с ново призоваване и на 

16.06.2017г. са изпратени призовки за насроченото на 20.03.2018г. о.с.з., когато  

съдът е счел делото за изяснено и е обявил, че ще се произнесе с решение в 

законен срок. Решението е постановено на 27.03.2018г. и с него жалбата е 

отхвърлена. Съобщения са изпратени до страните и касационна жалба не е 

постъпила. 

 

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.   33 дела        

 Образувани през 2016г.    90 дела       

 Свършени през 2016г.    69 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.   54 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.   54 дела        

 Образувани през 2017г.    68 дела       

 Свършени през 2017г.    90 дела     

         Висящи към 01.01.2018г.   32 дела 
 

Адм. д. №1434823/2016г. е образувано на 22.12.2016г.  по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 20.12.2016г. Разпределено е на 

27.12.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 21.12.2016г. на  съдия Чернева е указано да 

се изпратят преписи от жалбата на другите страни за писмен отговор в 14-

дневен срок. Върху разпореждането е поставен печат с номер на делото, датата 
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на насроченото първо съдебно заседание – 07.02.2017г. и дата на образуване на 

делото. В това о.с.з. е даден ход на делото, жалбата е докладвана, приети са 

представените доказателства,  даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение след съвещание. С окончателно решение от 

16.02.2017г. съдът е отменил решението на КЗК. 

Адм. д. № 14673/2017г. е образувано на 28.12.2017г.  по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 21.12.2017г. Разпределено е на 

29.12.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 22.12.2017г. на  съдия Чернева е указано да 

се отстранят нередовностите в 3-дневен срок и след изпълнение на указанията 

да се изпратят преписи от жалбата на другите страни за писмен отговор в 14-

дневен срок. Върху жалбата е поставен печат с номер на делото, датата на 

насроченото първо съдебно заседание – 20.02.2018г. и дата на образуване на 

делото. Указанията са изпълнени с молба от 09.01.2018г. и в проведеното о.с.з. 

на 20.02.2018г. е даден ход на делото, жалбата е докладвана, приети са 

представените доказателства,  даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение след съвещание. С окончателно решение от 

02.03.2018г. съдът е оставил в сила решението на КЗК. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Съдия Ковачева няма дела на нейн доклад, образувани преди 01.01.2016г. 

и неприключили към момента на проверката, съгласно предоставената 

информация. 
 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

Съдия Ковачева няма дела на нейн доклад, по които производството е 

спряно през периода на проверката, съгласно предоставената информация. 

 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

за 2016г. – 0;  

за 2017г. – 1 дело. 

 

Адм. д. № 4080/2017г. е образувано на 06.04.2017г. по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 05.04.2017г. Разпределено е на 

11.04.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 06.04.2017г. на съдия Чернева е указано в 

3-дневен срок да се отстранят нередовностите и след изпълнение на указанията 
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преписи от жалбата да се изпратят на другите страни за отговор и 

доказателства в 14-дневен срок. Върху разпореждането е поставен печат с 

номер на делото, датата на насроченото съдебно заседание –10.05.2017г. и дата 

на образуване на делото, подпис на съдия Чернева. Приложен е списък с 

призованите в с.з. на 28.02.2017г. жалбоподател и ответник. В с.з. на 

10.05.2017г., председателствано от съдия Монова е даден ход на делото, 

жалбата и административната преписка са докладвани, приети са 

доказателствата,  даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе 

с решение след съвещание. С определение от 30.05.2017г. съдия Монова се е 

отвела от разглеждане на спора по лични причини, на основание чл. 22,ал.1,т.6 

ГПК и е указала делото да се докладва на председателя на отделението за 

определяне на нов докладчик. Делото е разпределено на съдия Ковачева, видно 

от протокол за избор от 30.05.2017г. и с определение в з.з. от 31.05.2017г. 

съдът е отменил хода определението за ход о същество и е указано делото да се 

докладва на предсадателя за ново насрочване. В о.с.з. на 16.06.2017г. делото е 

изяснено от фактическа страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение 

след съвещание. Решението е постановено на 17.07.2017г. 
 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

за 2016г. – 11 бр. дела; 

за 2017г. – 11 бр. дела. 
 

Адм. д. № 3705/2016г. е образувано на 25.03.2016г. по жалба срещу 

решение на ВАС, Тричленен състав по жалба срещу решение на КЗК. 

Разпределено е на 28.03.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова - зам.- 

председател на ВАС. С разпореждане в з.з. от 28.03.2016г. на съдия Монова е 

определен петчленния състав, с докладчика по делото. Приложен е списък с 

призованите страни в с.з. на 12.05.2016г. С разпореждане в з.з. на 12.05.2016г. 

на председателя на ІV-то отделение е посочен петчленния състав по делото, 

като на мястото на съдия Нина Докторова е посочена съдия Татяна Хинова. В 

с.з. на 12.05.2016г., председателствано от съдия Монова е даден ход на делото, 

жалбата, отговорът и административната преписка са докладвани, приети са 

доказателствата,  даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе 

с решение след съвещание в законния срок. С решение от 20.06.2016г. е 

оставено в сила решението на тричленния състав. 
Адм. д. № 4445/2017г. е образувано на 19.04.2017г.  по жалби срещу 

решение на ВАС, Тричленен състав, с което е отменено решение на министъра 

на околната среда и водите по адм.д. № 12813/2014г. по описа на съда, 

постъпили в съда на 21.02.2017г. и на 09.03.2017г. Разпределено е на 

19.04.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Румяна Монова - зам. - председател на ВАС. 

С разпореждания в з.з. от 22.02.2017г. и от 10.03.2017г. на съдия Пунева е 

указано да се отстранят нередовностите и преписи от жалбите да се изпратят 
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на съответната страната за отговор в 14-дневен срок.  С разпределение на 

съдия Монова- зам.-председател на ВАС е определен петчленния състав за 

насроченото о.с.з. по делото. Приложен е списък с призованите страни за  с.з. 

на 11.05.2017г., когато е даден ход на делото, жалбата и отговорът са 

докладвани и е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение след съвещание в законния срок.  С решение от 31.05.2017г. съдът е 

обазсилил решението в едната част и е прекратил производството, оставил е в 

сила решението в осталата част.  

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

за 2016г. – 0; 

за 2017г. – 0.;   

 Съдия Ковачева няма такива дела, съгласно предоставената информация. 

 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

2016г. – 48 бр. дела; 

2017г. – 42 бр. дела. 

Адм. д. № 8017/2016г. е образувано на 07.07.2016г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК, депозирана на 30.06.2016г. Видно от протокол за избор на 

докладчик, делото е разпределено на 07.07.2016г. С разпореждане от 

01.07.2016г. е даден срок за отстраняване на нередовности, отстранени 

частично с молба от 06.07.2016г. С определение от 11.07.2016г. 

производството по делото прекратено и делото е върнато на КЗК с указания. 

Адм. д. № 9427/2017г. е образувано на 04.09.2017г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК,  депозирана на 17.08.2017г. Видно от протокол за избор 

на докладчик, приложен на лист 17, делото е разпределено на 07.09.2017г. С 

молба от 23.08.2017г.  дружеството е подало молба за оттегляне на частната 

жалба. С определение от 12.09.2017г. жалбата е оставена без разглеждане и 

производството по делото прекратено. 

                

                               Съдия Кремена Хараланова 

 

Съдия Хараланова е избрана за съдия във ВАС от 01.10.2008г., член е на 

състава.  

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 166  бр. дела, в това 
число дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени дела през годината – 151 бр.  

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 144  бр. дела, в това 
число дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в, 
Свършени дела през годината – 158 бр.  

 

Първоинстанционни дела: 

2016г. 
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Висящи към 01.01.2016г. 13 дела        

Образувани през 2016г.  24 дела       

Свършени през 2016г.  23 дела     

Висящи към 01.01.2017г. 14 дела  

2017г.    

Висящи към 01.01.2017г. 14 дела        

Образувани през 2017г.  19 дела       

Свършени през 2017г.  26 дела     

Висящи към 01.01.2018г.    7 дела 

Адм.д. № 1648/2016г. е образувано на 08.02.2016г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните. С определение от 21.01.2016г. 

съдът е разделил жалбата срещу издадената заповед на съдебни производства, 

образувани за всеки един от жалбоподателите. Разпределено е на 10.02.2016г. и 

към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от 

разпределящия съдия Чернева- председател на ІV-то отделение. С 

разпореждане в з.з. от 05.02.2016г. на  съдия Чернева е указано след образуване 

делото да се докладва на докладчика за преценка допустимостта на жалбата. С 

определение от 12.02.2016г. на съдебния състав, жалбата е оставена без 

движение с указания за отстраняване на нередовности по нея в 7-дневен срок. 

Указанията не са изпълнени и с определение от 31.03.2016г. жалбата е оставена 

без разглеждане и производството по делото е прекратено на основание чл. 

158, ал.3 АПК. 

Адм.д. № 12198/2016г. е образувано на 31.10.2016г. по жалба срещу 

решение на ЦИК. Разпределено е на 31.10.2016г. и към делото е приложен 

протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Чернева - 

председател на ІV-то отделение. Върху жалбата е поставен печат с номер на 

делото, датата на насроченото първо съдебно заседание – 01.11.2016г. и дата на 

образуване на делото. В първото о.с.з. е  докладвано делото, приети са 

представените доказателства, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение след съвещание, което ще обяви най-късно до 15.00ч. 

на същия ден. Решението е постановено на 01.11.2016г. и с него е отхвърлена 

жалбата.  

Адм.д. № 6274/2017г. е образувано на 31.05.2017г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните, подадена в съда на 

30.05.2017г. Разпределено е на 02.06.2017г. и към делото е приложен протокол 

за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Чернева. С 

разпореждане в з.з. от 27.06.2017г. на  съдия Мариника Чернева - председател 

на ІV-то отделение са дадени указания и е наредено след образуване на делото, 

да се докладва на докладчика за преценка допустимостта на жалбата. Върху 

разпореждането е поставен печат с номер на делото и дата на образуване на 

делото. С определение от 24.07.2017г. на съдебния състав жалбата е оставена 

без движение с указания за отстраняване на нередовности в 7-дневен срок. 

Указанията не са изпълнени и с определение в з.з. от 15.09.2017г. жалбата е 
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оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено на 

основание чл. 158,ал.3 АПК. Определението не е обжалвано. 

Адм.д. № 5297/2017г. е образувано на 09.05.2017г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните, постъпила в съда на 

05.05.2017г. Разпределено е на 15.05.2017г. и към делото е приложен протокол 

за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Чернева - 

председател на отделението. С разпореждане в з.з. 09.05.2017г. на съдия 

Чернева са дадени указания и е наредено делото да се докладва на докладчика 

за произнасяне по допустимостта на жалбата. Върху разпореждането е 

поставен печат с номер на делото, датата на насроченото първо съдебно 

заседание – 08.05.2018г. и дата на образуване на делото. На 19.05.2017г. са 

изпратени призовки за насроченото о.с.з. на 08.05.2018 г. и писмо с указания.  

Първото о.с.з. е отложено по доказателствата за друга дата с ново призоваване 

и на 10.05.2018г. са изпратени призовки за насроченото на 16.10.2018г. о.с. 

заседание. 

                                        

Касационни дела: 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016г.   35 дела        

Образувани през 2016г.    88 дела       

Свършени през 2016г.    69 дела     

Висящи към 01.01.2017г.   54 дела  

2017г.    

Висящи към 01.01.2017г.            54 дела        

Образувани през 2017г.    76 дела       

Свършени през 2017г.    81 дела     

Висящи към 01.01.2018г.   49 дела 

Адм. д. №14347/2016г. е образувано на 22.12.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 20.12.2016г. Разпределено е на 

27.12.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 21.12.2016г. на  съдия Чернева е указано да 

се изпратят преписи от жалбата на другите страни за писмен отговор в 14-

дневен срок. Върху разпореждането е поставен печат с номер на делото, датата 

на насроченото първо съдебно заседание – 07.02.2017г. и дата на образуване на 

делото. В първото о.с.з. е даден ход на делото, жалбата е докладвана, приети са 

представените доказателства,  даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение след съвещание. С окончателно решение от 

21.02.2017г. съдът е оставил в сила решението на КЗК. 

Адм.д. № 6779/2017г. е образувано на 13.06.2017г. по жалба срещу 

решение по КЗК, подадена в съда на 09.06.2017г. Разпределено е на 

19.06.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Чернева. С разпореждане в з.з. от 
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12.06.2017г. на  съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то отделение е 

указано да се изпратят преписи от жалбата на другите страни за писмен 

отговор и доказателства в 14-дневен срок. Върху разпореждането е поставен 

печат с номер на делото, датата на насроченото о.с.з. на 19.09.2017г. и дата на 

образуване на делото. На 23.06.2017г. са изпратени призовки на страните за 

насроченото о.с.з. В проведеното на 19.09.2017г. о.с.з. е даден ход на делото, 

докладвана е жалбата, приети са представените доказателства, даден е ход по 

същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С 

окончателно решение, постановено на 12.10.2017г., е оставено в сила 

решението на КЗК. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Адм. д. №  8692/2015г. е образувано на 31.07.2015г. по жалба срещу 

мълчалив отказ на министъра на земеделието, храните и горите. Проведени са 

три съдебни заседания – на 08.11.2016г., 27.03.2018г. и на 15.05.2018г. /при 

извършване на проверката/, когато е даден ход по същество и съдът е обявил, 

че ще се произнесе с решение след заседание. Решението е постановено на 

01.06.2018г. 

Адм. д. № 14617/2015г. е образувано на 29.12.2015г. по жалба срещу 

мълчалив отказ на министъра на земеделието, храните и горите. Проведени са 

две съдебни заседания – на 06.06.2017г. и на 22.05.2018г. /в хода на 

проверката/, когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение след заседание. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

 Съдия Хараланова няма дела на нейн доклад , по които производството е 

спряно, съгласно предоставената информация. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

Няма дела с отменен ход по същество на доклад на съдия Хараланова, 

съгласно предоставената информация. 
 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

за 2016г. – 11 бр. дела; 

за 2017г. – 11 бр. дела.  

Адм. д. № 5998/2016г. е образувано на 19.05.2016г. по жалба срещу 

решение на ВАС,  тричленен състав по адм. дело № 1982/2015г., с която е 

отменена заповед на министъра на отбраната. Подадена е в съда на 

09.03.2016г., делото е разпределено на 19.05.2016г. и към него е приложен 

протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Монова - 
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зам. - председател на ВАС. Отговор по касационната жалба е постъпил на 

01.04.2016г.  С разпореждане в з.з. от 19.05.2016г. на съдия Монова – зам. -

председател на ВАС е определен петчленния състав за произнасяне по 

движение на делото и докладчика.  Видно от списъка на призованите лица, 

делото е насрочено в о.с.з. на 09.06.2016г. С разпределение, подписано от 

съдия Монова, е определен петчленния състав на насроченото адм. дело, като е 

посочен същия докладчик. В с.з. на 09.06.2016г. е даден ход на делото, жалбата 

е докладвана, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение след съвещание в законния срок. С решение от 15.06.2016г. съдът е 

оставил в сила решението на ВАС, тричленен състав.` 

Адм. д. № 6282/2017г. е образувано на 16.06.2017г. по жалба срещу 

решение на ВАС, тричленен състав по адм. дело № 13795/2015г., с която е 

отхвърлена жалбата срещу решение на министъра на околната среда и водите. 

Касационната жалба е подадена на 11.05.2017г., делото е разпределено на 

19.06.2017г. и към него е приложен протокол за избор на докладчик, подписан 

от разпределящия съдия Монова - зам. - председател на ВАС.  С разпореждане 

в з.з. от 12.05.2017г. на съдия Петрова  – /съгласно заповед за заместване № 

127/05.02.2014г. на председателя на ВАС/ са дадени указания за отстраняване 

на нередовностите в 7-дневен срок. Указанията са изпълнени на 22.05.2017г. и 

с разпореждане в з.з. от 23.05.2017г. на съдия Пунева е указано препис от 

касационната жалба да се изпрати на другата страна за отговор в 14-дневен 

срок и след получаване на отговора или след изтичане на срока за отговор, 

касационната жалба да се докладва на петчленния състав. Отговор по жалбата 

е постъпил на 08.06.2017г. С разпореждане в з.з. от 19.06.2017г. на съдия 

Монова е определен петченен състав за произнасяне по движение на делото и 

докладчик. Видно от списъка на призованите лица, същото е насрочено в о.с.з. 

на 14.09.2017г. С разпореждане в з.з. от 07.09.2017г. е определен петчленния 

състав по делото, като докладчикът е същия. В с.з. на 14.09.2017г. е даден ход 

на делото, жалбата е докладвана, даден е ход по същество и съдът е обявил, че 

ще се произнесе с решение след съвещание в законния срок. С решение от 

09.10.2017г. съдът е оставил в сила решението на ВАС, тричленен състав по 

адм.дело № 13795/2015г. 
 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

Съдия Хараланова не е разглеждала дела като докладчик в седемчленен 

състав, съгласно предоставената информация. 

  

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

2016г. – 46 бр. дела; 

2017г. – 42 бр. дела. 

Адм. д. № 8893/2016г. е образувано на 08.08.2016г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК, депозирана на 02.08.2016г. Видно от протокол за избор на 

докладчик, делото е разпределено на 08.08.2016г. С разпореждане от 
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03.08.2016г. е даден срок за отстраняване на нередовности, отстранени с молба 

от 03.08.2016г. С определение от  11.08.2016г. е отменено определението и е 

оставено без уважение искане на кмета на община Ново село  за допускане на 

предварително изпълнение. 

Адм. д. № 913/2017г. е образувано на 24.01.2017г. по частна жалба срещу 

определение на КЗК, депозирана на 13.01.2017г. Видно от протокол за избор на 

докладчик, делото е разпределено на 26.01.2017г. С разпореждане от 

16.01.2017г. е даден срок за отстраняване на нередовности, отстранени с молба 

от 23.01.2017г. С определение от 03.02.2017г. обжалваното определение е 

оставено в сила. 

                              

 

 

                                   Съдия Бисерка Цанева 

 

Съдия Цанева е избрана за съдия във ВАС от 24.09.2012г., член е на 

състава.  

През 2016 год. на съдията са разпределени общо 168  бр. дела, в това 
число дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в. 
Свършени дела през годината – 154 бр.  

През 2017 год. на съдията са разпределени общо 148  бр. дела, в това 
число дела, по които е била докладчик в 3 чл. с-в, 5 чл. с-в, 7 чл. с-в и см. с-в, 
Свършени дела през годината – 147 бр.  

 

Първоинстанционни дела: 

2016г. 

Висящи към 01.01.2016г. 20 дела        

Образувани през 2016г.  26 дела       

Свършени през 2016г.  34 дела     

Висящи към 01.01.2017г. 12 дела  

2017г.    

Висящи към 01.01.2017г. 11 дела        

Образувани през 2017г.  26 дела       

Свършени през 2017г.  17 дела     

Висящи към 01.01.2018г. 20 дела 

 

Адм.д. № 848/2016г. е образувано на 25.01.2016г. по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 19.01.2016г. Разпределено е на 

26.01.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Чернева - председател на отделението. С 

разпореждане в з.з. от 20.01.2016г. на съдия Чернева – председател на 

отделението са дадени указания и е наредено делото да се докладва на 

докладчика за преценка допустимостта на жалбата. Върху разпореждането е 
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поставен печат с номер на делото и датата на насроченото първо съдебно 

заседание – 08.11.2016г. На 18.03.2016г. са изпратени призовки за насроченото 

за 08.11.2016г. о.с.з. и копие от жалбата до ответника. В проведеното о.с.з. на 

08.11.2016г. съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с 

решение след съвещание. Решението е постановено на 08.12.2016г., обжалбано 

е пред ВАС, Петчленен състав – І колегия, който с решение от 11.05.2017г. по 

адм.дело № 2658/2017г. е оставил в сила решението по адм. д. № 848/2016г.  

Адм.д. № 9295/2016г. е образувано на 30.08.2016г. по жалба срещу 

нормативен акт на министерство на здравеопазването, подадена в съда на 

17.08.2016г. Разпределено е на 30.08.2016г. и към делото е приложен протокол 

за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Румяна Монова. С 

разпореждане в з.з. от 30.08.2016г. на съдия Монова е определен дежурен 

състав с докладчик съдия Добрева за закритото заседание по искането за 

спиране на административното дело. С отделно разпореждане в з.з. от 

30.08.2016г. на съдия Монова е указано делото да се докладва незабавно на 

докладчика, определен по искането за спиране. С определение в з.з. от 

31.08.2016г. дежурният съдебен състав с докладчик съдия Добрева е оставил 

без уважение искането за спиране на оспорената част от наредбата. Видно от 

протокол за избор на докладчик от 30.08.2016г., подписан от съдия Монова, 

делото е разпределено на доклад на съдия Цанева. С определение  в з.з. от 

06.10.2016г. на състав с докладчик съдия Цанева жалбата е докладвана  и 

допусната до разглеждане, дадени са указания, конституирани са страните и е 

наредено делото да се докладва на председателя на отделението за 

насрочването му в о.с.з. На 10.10.2016г. са изпратени призовки на страните за 

насроченото о.с.з. на 03.10.2017г., видно от приложения по делото списък на 

призованите лица.  На 02.10.2017г. по делото е постъпила молба за спиране на 

производството и с протоколно определение от 03.10.2017г. производството по 

делото е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, вр.чл. 144 АПК. С 

определение от 14.11.2017г. поради приключване на преюдициалния спор с 

необжалваем акт, с който е отменен изцяло оспорения нормативен акт, 

съдебният състав е възобновил съдебното производство, оставил е жалбата без 

разглеждане и е прекратил производството по делото. С определение в з.з. от 

27.02.2018г. по искане на жалбоподателя е допусната поправка на ОФГ в 

определението, в частта за разноските. 

Адм.д. № 2114/2017г. е образувано на 20.02.2017г. по жалба срещу 

заповед на министъра на туризма, подадена в съда на 16.02.2017г. 

Разпределено е на 22.02.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Чернева. С разпореждане в з.з. 

от 17.02.2017г. на  съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то отделение 

са дадени указания и е наредено след образуване на делото, да се докладва на 

докладчика за преценка допустимостта на жалбата. Върху разпореждането е 

поставен печат с номер на делото, датата на насроченото първо съдебно 

заседание – 02.05.2017г. и дата на образуване на делото. На 28.02.2017г. са 
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изпратени призовки за насроченото о.с.з. на 02.05.2017 г. и писмо с указания.  

С определение в з.з. от 13.04.2017г. жалбата е оставена без разглеждане и 

производството е прекратено на основание чл. 159, т.8, вр. чл. 155, ал.1 АПК. 

Обжалвано е и с окончателно определение от 31.05.2017г. по адм.дело № 

5049/2017г., на ВАС, Петчленен състав, същото е обезсилено и производството 

е прекратено.  

Адм.д. № 11867/2017г. е образувано на 18.10.2017г. по жалба срещу 

заповед на министъра на земеделието и храните, постъпила в съда на 

16.10.2017г. Разпределено е на 19.10.2017г. и към делото е приложен протокол 

за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия Чернева - 

председател на отделението. С разпореждане в з.з. 17.10.2017г. на съдия 

Чернева са дадени указания за изпълнение в 7-дневен срок и е наредено след 

образуване на делото да се докладва на докладчика за произнасяне по 

редовността и допустимостта на исканията. Върху жалбата е поставен печат с 

номер на делото, датата на насроченото първо съдебно заседание – 18.09.2018г. 

и дата на образуване на делото. На 20.10.2017г. са изпратени призовки за 

насроченото о.с.з. на 18.09.2018 г. и писмо с указания.  

   

Касационни дела: 

 2016г. 

 Висящи към 01.01.2016г.   31 дела        

 Образувани през 2016г.    82 дела       

 Свършени през 2016г.    61 дела     

 Висящи към 01.01.2017г.   52 дела  

 2017г.    

 Висящи към 01.01.2017г.         52 дела        

 Образувани през 2017г.    70 дела       

 Свършени през 2017г.    86 дела     

         Висящи към 01.01.2018г.   36 дела 
Адм. д. №11837/2016г. е образувано на 20.10.2016г.  по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 18.10.2016г. Разпределено е на 

21.10.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 19.10.2016г. на съдия Чернева е указано в 

3-дневен срок да се отстранят нередовностите и след изпълнение да се 

изпратят преписи от жалбата на другите страни за писмен отговор в 14-дневен 

срок. Върху разпореждането е поставен печат с номер на делото, датата на 

насроченото първо съдебно заседание – 22.11.2016г. и  датата на образуване. В 

първото о.с.з. е даден ход на делото, жалбата е докладвана, приети са 

представените доказателства, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение след съвещание. С окончателно решение от 

12.12.2016г. съдът е оставил в сила решението на КЗК. 
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Адм. д. № 9587/2017г. е образувано на 11.09.2017г.  по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 07.09.2017г. Разпределено е на 

13.09.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. от 08.09.2017г. на съдия Чернева е указано да 

се изпратят преписи от жалбата на другите страни за писмен отговор в 14-

дневен срок. Върху жалбата е поставен печат с номер на делото, датата на 

насроченото първо съдебно заседание – 28.11.2017г. и дата на образуване на 

делото. В проведеното о.с.з. на 28.11.2017г. е даден ход на делото, жалбата е 

докладвана, приети са представените доказателства,  даден е ход по същество и 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С окончателно 

решение от 09.01.2018г. съдът е оставил в сила решението на КЗК. 

 

Административни дела, образувани преди 01.01.2016г. и 

неприключили към момента на проверката 

Адм. д. № 11136/2015г. е образувано на 28.09.2015г. по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 23.07.2015г. Разпределено е на 

28.09.2015г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева- председател на 

отделението. С разпореждане в з.з. от 28.09.2015г. на съдия Чернева са дадени 

указания жалбата да се изпрати на другите страни за писмен отговор и 

доказателства в 14-дневен срок от съобщението и делото да се докладва на 

докладчика за преценка допустимостта на жалбата, заинтересованите страни и 

доказателствените искания. Върху разпореждането е поставен печат с номер на 

делото, датата на насроченото първо съдебно заседание – 26.01.2016г. дата на 

образуване на делото. С определение в з.з. от 31.10.2016г. производството по 

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

приключване на производството по преюдициалното запитване, отправено до 

СЕС. С решение от 20.12.2017г. по дело С-434/2015г., Съдът на Европейския 

съюз се е произнесъл по отправеното преюдициално запитване, отнасящо се до 

тълкуване на чл.56 ДЕФС, чл. 1 от Директива 98/34/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 22.06.1998г., поради което с определение в з.з. от 

25.01.2018г. производството по делото е възобновено и е указано делото да се 

докладва на председателя на отделението за насрочване и призоваване на 

страните. Следващото открито съдебно заседание е насрочено за 04.12.2018г., 

за когато на 01.02.2018г. са изпратени призовки на страните. 

Адм. д. № 6599/2015г. е образувано на 04.06.2015г. по жалба срещу 

решение на КЗК, подадена в съда на 03.06.2015г. Разпределено е на 

04.06.2015г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева – председател на 

отделението. С разпореждане в з.з. от 04.06.2015г. на съдия Чернева са дадени 

указания за отстраняване на нередовности в 7-дневен срок, след което да се 

изпратят преписи от жалбата на страните за отговор и делото да се докладва на 
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докладчика за преценка допустимостта на жалбата, заинтересовани страни и 

доказателствени искания. Върху разпореждането е поставен печат с номер на 

делото, датата на насроченото първо съдебно заседание – 19.01.2016г. и дата на 

образуване на делото. В проведеното с.з. на 19.01.2016г. е даден ход на делото, 

жалбата е докладвана, приети са представените доказателства и делото е 

отложено по доказателствата за друга дата. Следващото съдебно заседание е 

насрочено за 25.10.2016г., когато делото е отложено за изготвяне заключение 

по допусната експертиза за друга дата. Следващото с.з. е насрочено за 

10.10.2017г., а заключението по допуснатата експертиза е депозирано на 

25.09.2017г. В с.з. на 10.10.2017г. е прието заключението по СТЕ и е поставена 

допълнителна задача, за което делото е отложено за друга дата с ново 

призоваване. Видно от списъка на призованите лица, делото е насрочено за 

16.10.2018г. 

 

Административни дела, по които производството е спряно през 

периода на проверката 

Адм. д. № 11136/2015г. е описано по-горе в т. „Административни дела, 

образувани преди 01.01.2016г. и неприключили към момента на проверката”. С 

определение в з.з. от 31.10.2016г. производството по делото е спряно на 

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

производството по преюдициалното запитване, отправено до СЕС. След 

постановяване на Решение от 20.12.2017г. по дело С-434/2015г. на Съдът на 

Европейския съюз по отправеното преюдициално запитване, отнасящо се до 

тълкуване на чл.56 ДЕФС, чл. 1 от Директива 98/34/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 22.06.1998г., с определение в з.з. от 25.01.2018г. 

производството по делото е възобновено и е указано да се докладва на 

председателя на отделението за насрочване и призоваване на страните. Видно 

от списъка с призованите лица, призовки са изпратени за о.с.з. на 04.12.2018г. 

 

Административни дела с отменен ход по същество през периода на 

проверката 

за 2016г. – 0;  

за 2017г. – 2 бр. дела;  

Адм. д. № 2441/2017г. е образувано на 27.02.2017г.  по жалба срещу 

решение на ЦИК, подадена в съда на 27.02.2017г. Разпределено е на 

27.02.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, 

подписан от разпределящия съдия Мариника Чернева - председател на ІV-то 

отделение. С разпореждане в з.з. на съдия Димитров – подписал се за 

председател на отделението е указано да отстрани нередовностите до 

съдебното заседание. С разпореждане от 27.02.2017г. на председателя на 

отделението, подписано от съдия Димитров, е определен състав за разглеждане 

на делото с докладчик – съдия Цанева. В с.з. на 28.02.2017г. е даден ход на 

делото, жалбата, административната преписка, изпратена от ЦИК и 
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представените доказателства са докладвани, приети са доказателствата,  даден 

е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до края на 

работния ден. С определение от 28.02.2017г. съдът е отменил определението за 

даден ход по същество, оставил е жалбата без разглеждане като недопустима и 

е прекратил производството. 

Адм.д. № 2518/2017г. е образувано на 28.02.2017г. по жалба срещу 

мълчалив отказ на министъра на земеделието и храните и заповед на директора 

на Областна дирекция на ДФ "Земеделие" Хасково. В с.з. на 16.05.2017г. е 

даден ход на делото по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение в законния срок. С протоколно определение от 13.06.2017г. съдът е 

отменил определението за даден ход по същество, оставил е жалбата без 

разглеждане като процесуално недопустима и е прекратил производството. 

Наредено е жалбата заедно с административната преписка да бъдат изпратени 

по компетентност на АС-Хасково. 

 

Дела, разгледани от съдията като докладчик в Петчленен състав 

за 2016г. – 9 бр. дела; 

за 2017г. – 11 бр. дела;  

Адм. д. № 7069/2016г. е образувано на 16.06.2016г. по жалба срещу 

решение на ВАС,  тричленен състав по адм. дело № 788/2014г., с която е 

отменено решение на КЗК. Подадена е в съда на 18.04.2016г., делото е 

разпределено на 16.06.2016г. и към него е приложен протокол за избор на 

докладчик, подписан от разпределящия съдия Монова - зам. - председател на 

ВАС. С разпореждане в з.з. от 19.04.2016г. на съдия Чернева е указано да се 

изпратят преписи от жалбата на другите страни за отговор и доказателства в 

14-дневен срок и делото да се изпрати на петчленен състав по компетентност. 

С разпореждане в з.з. от 16.06.2016г. на съдия Монова – зам. - председател на 

ВАС е определен петчленния състав за произнасяне по движение на делото и 

докладчика.  С друго разпореждане в з.з. от 16.06.2016г. на съдия Монова е 

указано да се докладва незабавно на докладчика за произнасяне по редовността 

и допустимостта на касационната жалба. Видно от списъка на призованите 

лица, делото е насрочено в о.с.з. на 06.10.2016г. С разпореждане на съдия 

Чернева от 30.09.2016г. е определен петчленния състав, като са сменени трима 

съдии от предварително определения на 30.06.2016г. съдебен състав. В с.з. на 

06.10.2016г. е даден ход на делото, жалбата е докладвана, даден е ход по 

същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание в 

законния срок. С решение от 12.12.2016г. съдът е оставил в сила решението на 

ВАС, тричленен състав.` 

Адм. д. № 10102/2017г. е образувано на 14.09.2017г. по жалба срещу 

решение на ВАС, тричленен състав по адм. дело № 14350/2016г., с която е 

отмененя заповедта на министъра на правосъдието , с която се отказва 

образуване на производство за придобиване на българско гражданство. 

Касационната жалба е подадена на 16.08.2017г., делото е разпределено на 
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25.09.2017г. и към него е приложен протокол за избор на докладчик, подписан 

от разпределящия съдия Монова - зам. - председател на ВАС.  С разпореждане 

в з.з. от 21.08.2017г. на съдия Пунева – председател на ІІІ-то отделение е 

указано препис от касационната жалба да се изпрати на другата страна за 

отговор в 14-дневен срок и след получаване на отговора или след изтичане на 

срока за отговор, касационната жалба да се докладва на петчленния състав. 

Отговор по жалбата е постъпил на 11.09.2017г. С разпореждане в з.з. от 

25.09.2017г. на съдия Монова е определен петченен състав за произнасяне по 

движение на делото. Видно от списъка на призованите лица, същото е 

насрочено в о.с.з. на 02.11.2017г. С разпореждане в з.з. от 24.10.2017г. е 

определен петчленния състав по делото, като докладчикът е същия. В с.з. на 

02.11.2017г. е даден ход на делото, жалбата е докладвана, даден е ход по 

същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание в 

законния срок. С определение  в з.з. от 30.11.2017г. е отменен хода по 

същество, жалбата от министъра на правосъдието е оставена без разглеждане 

като недопустима и производството по делото е прекратено. 

 
Дела, разгледани от съдията като докладчик в Седемчленен състав 

за 2016г. – 2 бр. дела; 

за 2017г. – 2 бр. дела;  

Адм. д. № 5463/2016г. е образувано на 10.05.2016г. по жалба за 

преразглеждане на административно дело по описа на АС-Разград. Проведено 

е едно съдебно заседание на 09.06.2016г., в което са докладвани и приети 

доказателствата, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе 

в срок. С окончателно определение в з.з. от 01.07.2016г. жалбата е оставена без 

разглеждане и производството по делото е прекратено. Делото е върнато в АС-

Разград. 

Адм. д. № 3664/2016г. е образувано на 24.03.2016г. по жалба срещу 

протоколно определение на ВАС, I колегия, петчленен състав. С окончателно 

определение в з.з. от 21.04.2016г. е оставено в сила обжалваното определение. 

Делото е върнато в АССГ. 

Административни дела, разгледани в закрито заседание 

2016г. – 53 бр. дела; 

2017г. – 39 бр. дела; 

Адм. д. № 9637/2016г. е образувано на 07.09.2016г. по жалба срещу 

определение от 09.08.2016г. по преписка на КЗК, с което Комисията е оставила 

без уважение искането за налагане на временна мярка спиране на процедурата 

по възлагане на обществена поръчка. С разпореждане в з.з. от 31.08.2016г. на 

съдия Монова – зам. - председател на съда е указано да се изпратят преписи от 

жалбата на другите страни за отговор в 3-дневен срок.  Върху разпореждането 

е положен печат с номер на делото, съдията докладчик и датата на 

разпределението му – 14.09.2016г. Приложен е протокол за избор на 

докладчик, подписан от извършилия разпределението съдия Чернева  
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председател на ІV отделение. С окончателно определение от 03.10.2016г. съдът 

е оставил в сила определението на КЗК. 

Адм. д. № 9519/2017г. е образувано на 11.09.2017г. по жалба срещу 

определение от 10.08.2016г. по преписка на КЗК, с което Комисията е оставила 

без уважение искането за налагане на временна мярка спиране на процедурата 

по възлагане на обществена поръчка. Разпределено е на 12.09.2017г., на 

дежурен съдия Цанева. С разпореждане в з.з. от 15.08.2017г. на съдия Чернева - 

председател на ІV отделение е указано копие от жалбата да се изпрати на КЗК 

за окомплектоване на преписката и представяне на списък по чл. 152,ал.3 АПК 

в 7-дневен срок. След изпълнение, с разпореждане в з.з. на председателя на 

ВАС от 30.08.2017г. е указано да се отстранят нередовностите, след 

изпълнение на което да се изпратят преписи от жалбата на другите страни за 

отговор. На 08.09.2017г. е подадено възражение срещу жалбата и с 

окончателно определение в з.з. от 15.09.2017г. акта на КЗК по преписката е 

оставен в сила. 

 

Свършени дела с решения и определения от съдебните състави 

в ІV отделение, Първа колегия,  по  докладчици 

За 2016г. 

 Докладчик                               определения решения 

Аделина Ковачева   76 дела  76 дела 

Бисерка Цанева    88 дела  66 дела 

Галина Матейска    91 дела  65 дела 

Диана Гърбатова    74 дела  69 дела 

Добринка Андреева   81 дела  66 дела 

Красимир Кънчев    76 дела  75 дела 

Кремена Хараланова   92 дела  59 дела 

Мариника Чернева    43 дела  56 дела 

Марио Димитров    79 дела  79 дела 

Нина Докторова    88 дела  70 дела 

Румяна Монова    15 дела  12 дела 

Светослав Славов             81 дела  64 дела 

Татяна Хинова    80 дела  73 дела 

Тодор Петков    90 дела  70 дела 

 

За 2017г. 

 Докладчик          определения  решения 

Аделина Ковачева    55 дела  93 дела 

Бисерка Цанева    71 дела  76 дела 

Галина Матейска    60 дела  82 дела 

Диана Гърбатова             55 дела  91 дела 

Добринка Андреева    66 дела  81 дела 

Красимир Кънчев     55 дела  93 дела 



 
 

222 

Кремена Хараланова    69 дела  89 дела 

Мариника Чернева     46 дела  52 дела 

Марио Димитров     59 дела  94 дела 

Нина Докторова     58 дела  98 дела 

Румяна Монова     24 дела  15 дела 

Светослав Славов              71 дела  78 дела 

Татяна Хинова     55 дела  94 дела 

Тодор Петков              59 дела  86 дела 

 

Първоинстанционни и касационни дела, разгледани в о.с.з., по които 

крайният съдебен акт е постановен след законоустановения срок от 

съдебните състави в ІV отделение по докладчици 

 

       Докладчик    2016г.    2017г. 

Аделина Ковачева   0   0  

Бисерка Цанева   9 дела  8 дела  

Галина Матейска   3 дела  0 

Диана Гърбатова   4 дела  5 дела 

Добринка Андреева  0    0 дела  

Красимир Кънчев   0           1 дело 

Кремена Хараланова  3 дела          10 дела 

Мариника Чернева            24 дела          21 дела 

Марио Димитров   6 дела          18 дела 

Нина Докторова   0           0  

Румяна Монова   0           0  

Светослав Славов            12 дела          16 дела  

Татяна Хинова    3 дела  0  

Тодор Петков    1 дело  2 дела 

 

Предоставената справка относно постановени в срок съдебни решения за 

2016г. и за 2017г. по съдии / ІV –то отделение/ сочи следното: 

Съдия Румяна Монова е постановила за 2016г. (12 броя)  и 2017г. ( 15 

броя) - общо 27 решения, в едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.).  

В проверявания период е постановила общо 39 определения, съответно 

15 определения през 2016 г. и 24 през 2017 г. 

Съдия Мариника Чернева е постановила за 2016г. 56 решения, 24 от 

които са постановени извън едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.), 

между 7 дни и 59 дни. За 2017г. съдия Чернева е постановила 52 решения, 21 

от които са постановени извън срока по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.), между 6 дни 

и 63 дни, с изключение на адм.дело № 14345/2016г., по което решението е 

постановено 84 дни след едномесечния срок. Общо брой постановени решения 

за двете години - 108 и общ брой  определения - 89, съответно 43 определения 

през 2016 г. и 46 през 2017 г. 
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Съдия Аделина Ковачева е постановила за 2016г. (76 броя) и 2017г. (93 

броя) - общо 169 решения, в едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). 

В проверявания период е постановила общо 131 определения, съответно 

76 определения през 2016 г. и 55 през 2017 г. 

Съдия Нина Докторова е постановила за 2016г. (70 броя)  и 2017г. (98 

броя) - общо 168 решения, в едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). 

В проверявания период е постановила общо 146 определения, съответно 

88 определения през 2016 г. и 58 през 2017 г. 

Съдия Добринка Андреева  е постановила за 2016г. (66 броя)  и 2017г. 

(81 броя) - общо 147 решения, в едномчесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК 

(отм.). 

В проверявания период е постановила общо 147 определения, съответно 

81 определения през 2016 г. и 66 през 2017 г. 

Съдия Тодор Петков е постановил за 2016г. 70 решения, 1 от решенията 

е постановено 7 дни след изтичане на едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК 

(отм.). За 2017г. съдия Петков е постановила 86 решения, 3 от които са 

постановени извън срока по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.), между 6 и 11 дни. Общо 

брой постановени решения за двете години - 156 и общ брой  определения - 

149, съответно 90 определения през 2016 г. и 59 през 2017 г. 

Съдия Марио Димитров е постановил за 2016г. 79 решения, 6 от които 

са постановени извън едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.), между 8 

дни и 24 дни. За 2017г. съдия Димитров е постановил 94 решения, 18 от които 

са постановени извън срока по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.), между 6 дни и 24 дни, 

с изключение на адм.дело № 11171/2013г., по което решението е посткановено 

40 дни след срока. Общо брой постановени решения за двете години - 173 и 

общ брой  определения - 138, съответно 79 определения през 2016 г. и 59 през 

2017 г. 

Съдия Татяна Хинова е постановила за 2016г. 73 решения, 3 от които са 

постановени извън едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.), между 11 

дни и 19 дни. За 2017г. съдия Хинова е постановила 94 решения, в срока по чл. 

221, ал. 1 АПК (отм.). Общо брой постановени решения за двете години  - 167 

и общ брой  определения - 135, съответно 80 определения през 2016 г. и 55 

през 2017 г. 

Съдия Диана Гърбатова е постановила за 2016г. 69 решения, 4 от които 

са постановени извън едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.), между 

12 дни и 40 дни. За 2017г. съдия Гърбатова е постановила 91 решения, 5 от 

които са постановени извън срока по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.), между 6 дни и 

11 дни. Изключение прави адм.дело № 11754/2015г., по което решението е 

постановено 60 дни след изтичане на срока. Общо брой постановени решения 

за двете години - 160 и общ брой  определения - 129, съответно 74 определения 

през 2016 г. и 55 през 2017 г. 

Съдия Бисерка Цанева е постановила за 2016г. 66 решения, 9 от които 

са постановени извън едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.), между 6 
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дни и 41 дни. Изключение прави адм.д. № 14491/2012г., по което просрочието 

възлиза на 68 дни. За 2017г. съдия Цанева е постановила 76 решения, 10 от 

които са постановени извън срока по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.), между 6 и 25 

дни. Общо брой постановени решения за двете години - 142 и общ брой  

определения - 159, съответно 88 определения през 2016 г. и 71 през 2017 г. 

Съдия Галина Матейска е постановила за 2016г. 65 решения, 3 от които 

са постановени извън едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.), между 

15 дни и  48 дни. За 2017г. съдия Матейска е постановила 82 решения, в срока 

по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.). Общо брой постановени решения за двете години 

- 147 и общ брой  определения - 151, съответно 91 определения през 2016 г. и 

60 през 2017 г. 

Съдия Светослав Славов е постановил за 2016г. 64 решения, 12 от 

които са постановени извън едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК, между 6 

дни и 20 дни, с изключение на адм.дело № 16922/2013г., по което решението е 

постановено 57 дни след изтичане на срока. За 2017г. съдия Славов е 

постановил 78 решения, 16 от които са постановени извън срока по чл. 221, ал. 

1 АПК (отм.), между 7 дни и 63 дни. Общо брой постановени решения за двете 

години - 142 и общ брой  определения - 152, съответно 81 определения през 

2016 г. и 71 през 2017 г. 

Съдия Кремена Хараланова е постановила за 2016г. 59 решения, 3 от 

които са постановени извън едномесечния срок по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.), 

между 6 дни и 18 дни. За 2017г. съдия Хараланова е постановила 89 решения, 

10 от които са постановени извън срока по чл. 221, ал. 1 АПК (отм.), между 7 

дни и 39 дни.  

Общо брой постановени решения за двете години – 148 и общ брой  

определения - 161, съответно 92 определения през 2016 г. и 69 през 2017 г. 

 

  Анализът на констататираното при извършената комплексна планова 

проверка по административни дела във Върховния административен съд води 

до следните  

 

                  

                               ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

Установено бе, че през 2016г. и 2017г. в ІІІ-то и ІV-то отделение, Първа 

колегия на ВАС е била създадена необходимата организация на 

административната дейност и на съдопроизводството, предмет на извършената 

комплексна планова проверка, възложена със заповед на главния инспектор на 

ИВСС.  

Съгласно Заповед № 352 от 06.03.2012г. на председателя на ВАС, 

разпределението по материя, считано от 06.03.2012г., е както следва: 
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В III-то отделение, Първа колегия на ВАС се разглеждат дела, 

образувани по жалби по реда на: ЗДС, ЗОС, ЗМСМА, ЗОСОИ, ЗЗКИ, ЗУБ, ЗБГ, 

ЗННД, ЗЧСИ, ЗАОФЮЛ (отм.), ЗАТУРБГ, Закон за достъп и разкриване на 

документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към 

държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 

ЗМИП, ЗПГРРЛ, Закон за вероизповеданията, Закон за биологичното 

разнообразие, Закон за водите и пр. 

В ІV-то отделение, Първа колегия на ВАС се разглеждат дела, 

образувани по жалби по реда на: Закон за възстановяване на собствеността 

върху горите и земите от горския фонд, Закон за възстановяване собствеността 

върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС; ЗСПЗЗ, 

ЗОС, Закон за избиране на народни представители, Закон за избиране на 

президент и вицепрезидент на Република България, Закон за местните избори, 

Закон за концесиите, Закон за стоковите борси и тържищата, Закон за 

приватизацията и следприватизационния контрол, Закон за обществените 

поръчки, Закон за енергетиката, Закон за защита на конкуренцията и пр. 

Със Заповед № 389 от 12.04.2013г. на председателя на ВАС са утвърдени 

постоянно действащите съдебни състави по колегии и отделения във ВАС, 

като в ІІІ-то отделение, съставите са променяни със заповеди № №  

766/12.06.2015г., 1392/11.09.2015г., 1566/28.10.2016г., 583/24.04.2017г., 

2045/09.11.2017г. Според последната за проверявания период промяна, 

регламентирана със Заповед № 2045 от 09.11.2017г. на председателя на ВАС, 

постоянно действащите състави в ІІІ-то отделение, считано от 13.11.2017г., са 

както следва: 

I състав: съдия Галина Христова, съдия Пламен Петрунов, съдия Юлиян 

Киров – (командирован); 
II състав: съдия Жанета Петрова, съдия Светлана Борисова, съдия Аглика 

Адамова; 

III състав: съдия Искра Александрова, съдия Албена Радославова, съдия 

Румяна Лилова; 

IV състав: съдия Таня Куцарова, съдия Мира Райчева, съдия Владимир 

Първанов. 

 

В ІV-то отделение, Първа колегия на ВАС за периода на проверката не е 

настъпвала промяна в постоянно действащите състави, определени със Заповед 

№ 389/12.04.2013г. на председателя на ВАС: 

I състав: съдия Галина Матейска, съдия Тодор Петков, съдия Светослав 

Славов; 

II състав: съдия Нина Докторова, съдия Татяна Хинова, съдия Красимир 

Кънчев; 

III състав: съдия Диана Гърбатова, съдия Марио Димитров, съдия 

Добринка Андреева; 
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IV състав: съдия Аделина Ковачева, съдия Кремена Хараланова, съдия 

Бисерка Цанева. 

Председателят на съда е издал Заповед № 1145/02.09.2013г., изменена със 

Заповед № 763/12.06.2015г., с която е утвърдил и списък за старшинството на 

съдиите във Върховния административен съд. 

Организацията на работата по отношение на 5 - членните и 7 - членните 

състави на ВАС е уредена със Заповед № 282/20.03.2013г. на председателя на 

ВАС. Възложено е на ръководителите на колегии във ВАС след образуване на 

дело на петчленен състав и седемчленен състав, да формират съдебните 

състави по частните жалби и определенията по хода на делото, като е наредено 

при формирането на тези състави да се спазва старшинството, определено със 

заповед на председателя на ВАС. Формирането на 5-членните и 7-членните 

състави се извършва преди всяко съдебно заседание, като преписи от 

протокола за разпределението се прилагат към всяко дело и се изпращат на 

председателя на ВАС и на ръководителите на съответната колегия. При 

невъзможност да се формира 5-членен или 7-членен състав в рамките на 

отделението, е предвидено да се докладва на ръководителя на колегията, който 

определя състав в рамките на колегията.  

Необходимата организация на работата е създадена и по отношение на 

съдебните помощници - със заповеди на председателя на ВАС № № 

724/27.05.2016г. и 2007/01.11.2017г., за 2016г. са разпределени по пет съдебни 

помощници в ІІІ-то и в ІV-то отделения на Първа колегия, а за 2017г. - 

съответно по 6 съдебни помощници в ІІІ-то и в ІV-то отделения, Първа колегия 

на ВАС. 

Графикът на заседателните дни за всички отделения на двете колегии на 

ВАС за 2016г. и 2017г. е  утвърден за трите заседателни зали, с които разполага 

съда, като съобразно Заповед № 547/12.05.2014г., изменена със Заповед № 

1595/03.11.2016г.  на председателя на ВАС е наредено делата, които се 

насрочват в с.з. на докладчик да са по три първо заседание и едно отложено 

или по изключение допълнително дело, когато разглеждането му по закон 

изисква много кратък срок. Ежегодно, със заповед на председателя на съда, в 

изпълнение на изискванията на ЗСВ за осигуряване организацията на работата 

на ВАС за разглеждането на делата през периода на съдебната ваканция за 

календарната година, за които по закон са предвидени съкратени срокове и за 

осигуряване възможността на съдиите да ползват платения си годишен отпуск, 

на основание чл. 122, ал. 1, т. 1 и чл. 329, ал. 1 и 3 от ЗСВ са определени 

дежурните състави (Заповед № 1024/08.07.2016г. и Заповед № 

1068/13.07.2017г. на председателя на съда, актуализирани с последващи 

заповеди). 

Във Върховния административен съд се прилагат Вътрешни правила за 

случайното разпределение на делата във ВАС, утвърдени със Заповед № 513/ 

07.05.2014г. на председателя на съда. Правилата са били актуализирани през 

проверяваните две години – със Заповед № 1369/07.09.2016г. и със Заповед № 
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1412/04.09.2017г. на Председателя на ВАС, като последната им промяна е 

утвърдена  със Заповед № 582/21.03.2018г. на председателя на ВАС. 

През проверявания период електронното разпределение се е извършвало в 

рамките на отделенията, колегиите или измежду всички съдии във ВАС, чрез 

системата за случайно разпределение на делата. Всеки един от 

оправомощените да извършват разпределение съдии (председателят на ВАС, 

заместник-председателите на  ВАС и председателите на отделения) изготвя, 

отпечатва и подписва протокол за избор на докладчик. Правилата предвиждат 

и възможност по изключение председателят на ВАС да възложи на съдебен 

служител извършването на техническата дейност по определянето на съдията-

докладчик. В хода на проверката не бе установено нарушение на случайния 

избор при първоначалното разпределение на делата в ІІІ-то и ІV-то отделение, 

Първа колегия на ВАС и липси на протоколи, удостоверяващи 

разпределението на делата съобразно ЗСВ и вътрешните правила.  

Констатирано бе, че процентът натовареност при първоначалното 

разпределение на делата, регламентиран с вътрешните правила и с нарочни 

заповеди на председателя на съда, е както следва: натоварността на всички 

съдии в 3- членни състави във всички отделения и по всички видове дела е 

100%, на председателите на отделения – 30%, на зам. - председателя и 

ръководител на колегия – 5% в 3-членни състави на отделения в съответната 

колегия, а натоварването на всички съдии в 5 - членните състави и на двете 

колегии е 100% по всички видове дела. Промяна в процентното разпределение 

е настъпила през м. февруари 2017г. със Заповед № 254/16.02.2017г. на 

председателя на ВАС, мотивирана с писма № 14812/07.10.2016г. и № Ж-16-

935/12.12.2016г. на ИВСС и с оглед „необходимост от овладяване 

насрочването на делата в разумни срокове”. Разпоредено е ръководителите на 

колегии да бъдат включени в системата за случайно разпределение на делата с 

30% натовареност в 3 - членните състави, председателите на отделения да 

бъдат включени с 50% натовареност в 3 - членните състави. Със Заповед № 

655/12.05.2017г. на председателя на ВАС, процентът на натовареност отново е 

променен: председателите на отделения - 30%, на заместник-председателите и 

ръководители на колегии - 5% в 3 - членни състави на две отделения в 

съответната колегия.  

Следващата промяна в процентното разпределение на делата касае 

председателите на отделения - със Заповед № 1306/18.08.2017г. на 

председателя на ВАС е изменена Заповед № 655/12.05.2017 г. както следва: 

натовареността на всички съдии в 3 - членните състави във всички отделения и 

по всички видове дела е 100%, на председателите на отделения - 50%, на 

заместник-председателите и ръководители на колегии - 5% в 3 - членни 

състави на отделения в съответната колегия. С последваща Заповед № 1412/ 

04.09.2017г. на председателя на ВАС е изменена Заповед № 1306/18.08.2017г. в 

частта, в която е утвърден процентът на натовареност на съдиите в програмата 

за разпределение на делата, както следва: заместник - председателите участват 
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в разпределението на дела с 30% натовареност в 3 - членните състави в 

отделенията, в които заседават по заповеди на председателя, 100% 

натовареност в 5 - членните състави, 100% в смесените 5 - членни състави на 

ВКС и ВАС и 100% в производствата, образувани по оспорване на нормативни 

актове. Председателите на отделения участват в разпределението на делата с 

50% натовареност в 3 - членните състави в съответното отделение. Съдиите 

във ВАС участват в разпределението на дела със 100% натовареност, като е 

посочено и изключението - случаи, при които поради извънредна служебна 

заетост, здравословни или други причини е налице необходимост 

разпределението на нови дела временно да бъде преустановено или намалено 

по отношение на съответния съдия.   

Към момeнта на проверката, правилата за определяне натовареността на 

председателя на съда, на неговите заместници, на председателите на отделение 

и на съдиите от ВАС са изменени със Заповед № 582/21.03.2018г. на 

председателя на ВАС след обсъждане и приемане на промените на заседание 

на Пленума на ВАС на 06.03.2018г., протокол от което бе предоставен на екипа 

в хода на проверката. Прието е председателят на ВАС да може да 

председателства съдебни състави във всички отделения без да измества 

докладчика, заместник-председателите да участват в разпределнието на дела с 

40% натовареност в 3- членни състави в отделенията, в които заседават по 

заповеди на председателя, 100% натовареност в 5 - членните състави, 100% в 

смесените 5- членни състави на ВКС и ВАС,  председателите на отделения да 

участват в разпределнието на дела с 60% натовареност в 3 - членните състави в 

съответното отделение, 100% натовареност в 5 - членните състави, 100% в 

смесените 5 - членни състави на ВКС и ВАС и 100% натовареност в 

производставата, образувани по оспорване на нормативни актове, съдиите от 

ВАС да участват в разпределението на делата със 100% натовареност. 

Изключение е допуснато в случаите, при които поради извънредна служебна 

заетост, здравословни или други причини, е необходимо разпределнието на 

нови дела да бъде временно преустановено или намалено и когато съдията 

отговаря за връзките на съда с медиите, като разпределението на дела е 80% в 3 

- членните състави в съответното отделение, 100% натовареност в 5 - членните 

състави, 100% в смесените 5 - членни състави на ВКС и ВАС и 100% 

натовареност в производставата, образувани по оспорване на нормативни 

актове. Изменението на Вътрешните правила за случайно разпределение на 

делата във ВАС е утвърдено със Заповед № 582 от 21.03.2018г. на 

председателя на ВАС. Цитираните заповеди и промени във вътрешните 

правила са прилагани при разпределение на делата на случаен принцип по 

отношение на зам.-председателите на съда и на председателите на отделения. 

Тълкувателните актове на ВАС имат  задължителна, обвързваща сила, 

съгласно чл. 130, ал. 2 ЗСВ за органите на съдебната и  изпълнителната власт, 

за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които 

издават административни актове. Тълкувателната дейност на ВАС за периода 
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на проверката с участието на съдии от ІІІ-то и ІV-то отделение, включително и 

докладчици, обхваща за 2016г. десет образувани тълкувателни дела и седем 

свършени тълкувателни дела. През 2017г. няма новообразувани тълкувателни 

дела, а свършените са осем тълкувателни дела. През 2016г. за съвместно 

разглеждане от общите събрания на ВКС и ВАС е образувано едно дело по 

искане от председателите на ВКС и ВАС, за приемане на тълкувателно 

постановление по въпроса: „На кой съд са подсъдни делата, образувани по 

искове с правна квалификация чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от 

дискриминацията, за установяването на нарушението по този закон, 

респективно за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да 

възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще 

от по-нататъшни нарушения?” - (т.д. № 1/2016 г.). През същата година е 

свършено едно тълкувателно дело - т.д. № 1/2015г., образувано по искане от 

председателите на ВКС и ВАС, за приемане на тълкувателно постановление по 

въпроса: „Какъв е порокът на съдебен акт, постановен от съд, който не е 

компетентен по правилата на подведомствеността, разпределящи делата между 

гражданските и административните съдилища?”. С Тълкувателно 

постановление № 1 от 29.09.2016г., Общото събрание на съдиите от ГК и ТК  

на ВКС и Общото събрание на съдиите от І –ва колегия и ІІ-ра колегия на ВАС 

са приели, че съдебен акт, постановен от съд, който не е компетентен по 

правилата на подведомствеността, разпределящи делата между гражданските и 

административните съдилища, е недопустим.  

През 2017г. тълкувателната дейност на ВАС с участието на съдии от ІІІ-то 

и ІV-то отделение включва и две дела за съвместно разглеждане от общите 

събрания на ВКС и ВАС. Тълкувателно дело № 1/2017г. е образувано по 

искане на председателя на Висшия адвокатски съвет, за приемане на 

тълкувателно постановление по въпроса: „Изпратената покана за доброволно 

изпълнение до длъжника, прекъсва ли давността по смисъла на чл. 116, б. "в" 

ЗЗД, независимо от изпълнителното производство, в хода на което е отправена 

поканата?” и т.д. № 2/2017 г., образувано по искане от председателите на ВАС 

и ВКС, за приемане на тълкувателно постановление по въпроси за подсъдност 

на дела, образувани по жалби срещу кметове на общини по § 15, ал. 3 ПЗРЗИД 

на ЗСПЗЗ за прекратяване на договори за наем или аренда на пасища, мери и 

ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които в срока по ал. 1 и 2 не 

са приведени в съответствие с чл. 37, ал. 1 и 4 ЗСПЗЗ?", както и  за подсъдност 

на дела, образувани по жалби срещу отказ на кмета на общината за издаване на 

удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4-6 ППЗССПЗЗ?”. През същата година 

няма свършени тълкувателни дела, образувани за съвместно разглеждане 

между ВАС и ВКС.  

Издаването на тълкувателни постановления  и тълкувателни решения е 

конституционно определена дейност на ВАС, чрез която съдът през 

двугодишния период е преодолявал противоречивата съдебна практика, 
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унифицирал е правоприлагането и е повишавал доверието в 

административното правораздаване. 

Анализът на констатациите в хода на проверката досежно ІІІ-то 

отделение, Първа колегия на ВАС води до споделяне на извода, направен в 

отчетния доклад на съда за същата година, че съдебните състави в това 

отделение работят в условията на висока натовареност по отношение на общия 

брой разглеждани първоинстанционни производства, както и по отношение на 

касационните производства. През 2016г. общият брой дела за разглеждане през 

годината е бил 2900 броя, като на съдиите в отделението са били разпределени 

средно между 150-160 новообразувани дела, а над 70 % от разгледаните по 

същество 1734 дела са приключени в законовия едномесечен срок. 

В началото на 2016г. в IV-то отделение е имало 616 бр. висящи дела, а 

отчетените новообразувани дела през годината са 1969 броя. Делата, 

разглеждани на първа инстанция в отделението се характеризират с фактическа 

и правна сложност, а съществена част от тях са образувани по жалби по реда 

на ЗОП и ИК, с регламентирани  изключително кратки срокове за разглеждане 

- 3-дневен, 14- дневен и месечен срок. Годишната натовареност по брой 

свършени дела на съдия от отделението възлиза на около 153 дела, като за 

същата година съдиите са изготвили почти всички съдебни актове в срок до 

един месец (1720 бр.), в срок до 3 месеца ( 76 бр. ) и само 2 акта са извън 

тримесечния срок.  

През 2017г. общата натовареност в ІІІ-то отделение е била най-висока като 

общ брой на разглежданите през годината дела – 3535 бр. и най-висока 

натовареност по показател новопостъпили дела във ВАС - 2254 бр., а 

свършените дела през годината са били 2038 дела. През 2017г. в ІІІ-то 

отделение са разпределени средно по около и над 180 новообразувани дела на 

съдия със 100% натовареност, а свършените дела за съдиите със 100% 

натовареност са били средно 170 дела. От образувани през 2017г. общо 2254 

дела, с най-висока относителна тежест са били делата по прилагане на ЗОДОВ 

– 679 дела, частните производства – 523 дела, ЗУБ – 209 дела. Съществена 

тежест от образуваните през 2017г. дела в отделението са били тези по ЗОДОВ, 

ЗУБ, ЗДС, ЗОС и ЗМСМА, като значително е увеличен броят на висящите дела 

в началото на календарната 2017 г. – 1281 дела, а множество спрени 

производства са били възобновени след приключването на т.дело № 2/2016г. на 

ОСК на ВАС. Следва да се подчертае, че въпреки увеличеното натоварване на 

отделението, то 73% от свършените 2038 дела са с постановени съдебни актове 

в едномесечния законен срок, процентната тежест на делата, просрочени с 

повече от три месеца главно по първоинстанционни спорове е бил едва 2,89% 

от общия брой приключени дела през периода. Данните водят до извод за 

създадена добра организация на работа на съдиите от ІІІ-то отделение и 

срочност при постановяване на актовете. 

Към 01.01.2017г. в IV-то отделение са отчетени със 170 висящи дела 

повече (786 бр. дела) в сравнение с висящите дела в началото на 2016г., а  
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новообразуваните дела в отделението са били 1887 броя. През 2017г. в 

отделението са разглеждани основно дела по ЗПЗП, ЗОП, ЗЕ, ИК, ЗЗК, като 

част от делата са с изключително кратки срокове за разглеждане и произнасяне 

(ИК). Общообразуваните дела в отделението през годината са били  1887 бр., а 

свършените дела са били общо 1953 броя, като годишната натовареност по 

брой свършени дела средно на съдия е възлизала на около 145 дела. В срок до 

един месец са били изготвени съдебните актове по 1679 бр. дела, 80 бр. са били 

изготвени до 3 месеца и само 7 акта са извън тримесечния срок. Данните водят 

до извод за много добра организация на работата на съдиите от ІV-то 

отделение и срочност при постановяване на актовете. 

Наред с основната си правораздавателна дейност и отчетените много 

добри резултати в срочността при постановяване на съдебните актове, следва 

да се отчете, че съдиите от ІІІ-то и ІV-то отделения са изпълнявали и редица 

други допълнителни дейности, свързани с участие в държавните изпитни 

комисии по публичноправни науки към Юридическите факултети, за 

придобиване на висше образование по специалността „Право”, участие в 

изпитни комисии към Министерство на правосъдието за придобиване на 

юридическа правоспособност и пр.  

Анализът на фактите от извършената комплексна планова проверка на ІІІ-

то отделение и ІV-то отделение, Първа колегия на ВАС сочи, че 

административните дела през проверявания двегодишен период са образувани 

и разпределяни според изискванията на ПАВАС и вътрешните правила за 

документооборота, и са приключени в срок, предсрочно или при спазване на 

приетия за разумен тримесечен срок, с установените в констативната част на 

акта  изключения.  

Съдебните служители от регистратурата и деловодството се стремят да 

работят съвестно и професионално, спазвайки изискванията на ПАВАС, 

вътрешните правила, длъжностните характеристики и заповедите на 

председателя на ВАС. Организацията на работата в деловодството и другите 

служби на ВАС е уредена с Вътрешните правила за документооборота по 

съдебни дела. Съдебните служители обработват постъпващите книжа, 

своевременно ги вписват, подготвят ги за доклад и ги докладват на съдиите. 

Забави и неизпълнение на задълженията им не бяха установени. Призовките и 

съобщенията по делата също своевременно се подготвят и се изпращат на 

страните, а върнатите отрязъци от тях се проверяват и докладват веднага. Не 

бяха констатирани отложени съдебни заседания заради невръчени или 

неправилно връчени призовки на страните. Протоколите от съдебните 

заседания са изготвени прегледно и изчерпателно, с изключение на едно от 

делата, описано в обстоятелствената част на акта. Постъпващите по делата 

книжа са прикрепвани последователно и са номерирани коректно от съдебните 

служители. Пропуски и нарушения не се установиха. 

Ръководството на съда се е стремяло да създава добри условия за работа, 

при взаимна заменяемост на съдебните служители от обособените деловодства. 
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Прави впечатление, че служителите в ІІІ-то отделение и ІV-то отделение са 

полагали усилия старателно да изпълняват задълженията си и да работят 

коректно в условията на екипност. Не бе установено несвоевременно 

изпълнение на разпорежданията, определенията и резолюциите на съда от 

страна на деловодителите.  

Входящата и изходящата кореспонденция по делата, която не съдържа 

класифицирана информация, се приема и обработва от съдебни деловодители - 

регистратори от служба „Административно обслужване". Всички постъпили 

документи и книжа се регистрират по реда на постъпването им, като системата 

автоматично генерира входящ номер и в края на всеки работен ден се 

разпечатва информация за регистрираните за деня документи, която се класира 

и съхранява от съдебните деловодители - регистратори.  

Проверката установи, че предвидената и описана във Вътрешните правила 

за документооборота последователност за подреждане на книжата по делата се 

спазва. 

В хода на проверката бяха проверени описни, срочни книги за о.с.з. и 

срочни книги за з.з. на ІІІ-то и VІ-то отделения, 3-членни състави, както и на 5-

членни и 7-членни състави. Проверката констатира, че в срочните книги се 

съдържа необходимата информация. Диспозитивите на съдебните актове са 

вписани точно и четливо, няма разминаване в посочените дати на обявяване на 

съдебните решения в срочните книги и датите на постановяване на съдебните 

решения, съдържащи се в кориците на делата - по всички проверени актове бе 

констатирана идентичност на датите на обявените актове. Само по две от 

проверените дела, описани в констативната част на акта се установи, че датите 

на съдебните актове, съдържащи се в делата и датите, вписани в срочната 

книга са идентични, но графа „предаване на делото и подпис“ не е попълнена – 

липсва вписана дата на връщане на делото в деловодството на съда. В някои 

случаи в съответната графа не е вписан точно диспозитива, а е отбелязано 

„печатен текст“. Адм. дело № 14348/2016г., обявено за решаване в о.с.з. на 

19.04.2017г. и приключило с решение от 15.05.2017г. не е вписано в срочната 

книга за о.с.з. за 2017г., 3-членни състави. Не са вписани в срочната книга и 

част от делата /общо 6 броя/ от същото о.с.з., проведено на 19.04.2017г. 

Голяма част от пропуските, констатирани в хода на проверката на 

деловодните книги на 3-членни състави в ІV-то отделение, 5-членни и 7-

членни състави на ВАС - срочните книги за о.с.з. 2016г. и 2017г., срочните 

книги за з.з. 2016г. и 2017г. и описни книги 2016г. и 2017г. бяха отстранени 

след констатациите, преди приключване на проверката. В описните книги и в  

книгите за открити заседания следва да се вписва резултата както от 

заседанието /в срочната книга/, така и за приключването на делото /в описната 

книга/, което да е удостоверено с печат на съдебния секретар и деловодителя. 

Удачно би било административният секретар или изрично упълномощено 

от председателя на ВАС длъжностно лице да извършва периодични проверки 
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на деловодните книги и регистри, което да се удостоверява с подпис и дата, в 

края на съответния период или на календарната година.  

Регистър на съдебните решения не се води от съдебните деловодители – 

информатори, както е предвидено в чл. 37, т.5 и чл. 54, ал.4 от ПАВАС. 

Воденето на съдебния регистър, предвиден и с нормата на чл. 235, ал.5, пр.2 

ГПК, би следвало, според цитирания правилник, да съдържа заверени копия от 

всички съдебни решения, подредени по номер и дата на постановяването им, 

като се разпечатва ежедневно от деловодната система.  

Във връзка с проверка на дела с влезли в сила съдебни актове, архивирани 

по реда на Вътрешните правила за документооборота и Правилника за 

администрацията на ВАС, проверяващият екип се запозна и с условията и 

подредбата на архива на ВАС. Установено бе, че архивните дела, стелажите и 

папките върху тях са перфектно подредени, архивът на съда е отлично воден и 

поддържан, а съдебните служители /деловодител и архивар/ намираха и 

предоставяха незабавно исканите от проверяващия екип дела.   

Организацията на дейността по образуване и движение на 

административните дела във Върховния административен съд е 

регламентирана с Вътрешните правила за документооборота по съдебни дела, 

утвърдени със Заповед № 655/12.05.2017г. на председателя на съда. 

Разпределението се извършва от определен със заповед на председателя на 

ВАС съдебен помощник. Предвидено е книжата да се предават в деня на 

постъпването им или най-късно в началото на следващия работен ден на 

заместник - председателя на ВАС, ръководещ съответната колегия или на 

председателя на отделението за образуване на делото в тридневен срок, ако са 

налице процесуалните предпоставки за това. Образуването на делата се 

извършва чрез поставяне на печат върху съпроводителното писмо, за ход в 

открито или в закрито заседание. Проверката установи, че не винаги 

предвидения в правилата тридневен срок се спазва и особенно при образуване 

на делата, постъпили в съда през периода на съдебната ваканция.  

Заместник - председателят, ръководещ колегията или председателят на 

отделение са определяли на принципа на случайния избор съдията докладчик 

по административните дела посредством системата за случайно разпределение 

на делата, съгласно чл.9 от ЗСВ и чл. 157, ал.2 АПК и съобразно поредността 

на постъпването на книжата в съда. 

Използваният програмен продукт за случайно разпределение на 

делата във ВАС е Система за случайно разпределение на делата, 

разработена, оперирана и поддържана от ВСС. Електронното разпределение 

се извършва в рамките на отделенията, колегиите или измежду всички съдии, 

чрез електронната система. За всяко дело лицето, оправомощено да 

разпределя делата, изготвя и отпечатва протокол, който се подписва от 

извършващия разпределението и се прилага към разпределеното дело.  

Образуваните първоинстанционни дела, според вътрешните правила за 

документооборота следва да се докладват на съдиите докладчици незабавно за 
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преценка на редовността и допустимостта на жалбите, произнасяне по 

доказателствени и други искания и конституиране на страни.  

В ІІІ - то отделение, Първа колегия на ВАС висящите дела към 

01.01.2016г. са 1166, образуваните дела през годината са 1734 или общо делата 

за разглеждане са 2900. От тях свършените дела са 1619. 

В ІV - то отделение, Първа колегия на ВАС висящите дела към 

01.01.2016г. са 616, образуваните дела през годината са 1969 или общо делата 

за разглеждане са 2585. От тях свършените дела са 1799. 

В ІІІ - то отделение, Първа колегия на ВАС висящите дела към 

01.01.2017г. са 1281, образуваните дела през годината са 2254 или общо делата 

за разглеждане са 3535. От тях свършените дела са 2038. 

В ІV - то отделение, Първа колегия на ВАС висящите дела към 

01.01.2017г. са 786, образуваните дела през годината са 1706 или общо делата 

за разглеждане са 2492. От тях свършените дела са 1766. 

За 2016г. са били разпределени на доклад на съдия Монова – зам.-

председател на ВАС и ръководител на Първа колегия 4 бр. първоинстанционни 

дела, а за 2017г. – 9 бр. За същата година на съдия Пунева – председател на ІІІ-

то отделение са били разпределени 11 бр. първоинстанционни дела, а за 2017г. 

– 5 бр., а на съдия Чернева – председател на ІV-то отделение са били 

разпределени 13 бр. първоинстанционни дела, а за 2017г. - 14 бр. 

Касационните дела на 3-членен състав за 2016г., разпределени на доклад на 

съдия Монова са  5 бр., а за 2017г. – 24 бр. За същата година на съдия Пунева 

са били разпределени 42 бр. касационни дела, а за 2017г. – 69 бр., а на съдия 

Чернева са били разпределени 49 бр. касационни дела за 2016г., а за 2017г. - 55 

бр. Ниската годишна натовареност на съдия Монова, съдия Пунаова и съдия 

Чернева е обусловена от заложения процент натовареност при първоначално 

разпределение на делата, с оглед ръководните им функции, които са заемали 

през проверявания период. 

При анализа на натовареността на съдиите в двете отделения не е взета 

предвид фактическата и правната сложност на разгледаните дела и са 

изследвани предимно резултатите на съдиите, правораздавали и през двете 

години в съда. Единият от критериите за преценка е общият брой на 

новообразуваните производства по първоинстанционни, касационни дела (в 

това число при петчленни и седемчленни състави), разпределени на съдиите 

през всяка от годините. По-голямата част от висящите производства, останали 

от предходна година, е резултат от продължителността на времето, изтичащо 

от момента на образуване на делата до разглеждането им в открито съдебно 

заседание, често над една година.  

Разгледан броят само на новообразуваните производства в ІІІ-то 

отделение очертава лека тенденция на намаляване на постъпилите 

първоинстанционни дела и на делата, разгледани в закрито съдебно заседание 

през втората година и обратно – на леко увеличаване на постъпленията на 
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касационните производства и на делата, разгледани в закрито съдебно 

заседание.  

Според данните за ІV-то отделение, по отношение на броя само на 

новообразуваните производства е налице известно намаление на постъпилите 

първоинстанционни дела и на делата, разгледани в закрито съдебно заседание 

през втората година и обратно – леко увеличаване на постъпленията на 

касационните производства през 2017г. спрямо същите през 2016г. 

От справките за дейността на съда се установява, че съдиите в ІІІ-то 

отделение, работили през двете години при пълна натовареност, са изготвяли 

между 83 и 106 решения през 2016 г. и между 100 и 116 решения през 2017 г. 

Броят на изготвените определения по делата, разглеждани в закрито заседание, 

е между 50 и 66 през 2016 г. и 63 и 76 през 2017 г. В общия случай, фактите 

сочат известно увеличение на броя на изготвените съдебни актове през втората 

от проверяваните години, като същевременно се отчита относително сходен 

брой постановени решения и определения от всеки от съдиите през периода. За 

определяне на натовареността е съобразен броят на изготвените през всяка от 

годините решения и определения от съдиите, които са работили в ІІІ-то 

отделение през целия проверяван период, с оглед на обстоятелството, че 

съставът на съдиите в това отделение през двегодишния период на проверката 

не е постоянен. С най-много постановени решения през двете проверявани 

години са съдиите Галина Христова – 99 през 2016 г. и 116 през 2017 г. и 

Пламен Петрунов – 95 през 2016 г. и 113 през 2017 г. С най-малко изготвени 

съдебни решения през целия двугодишен период и 100 % натовареност е съдия 

Искра Александрова – 77 решения през 2016 г. и 60 през 2017 г. Отделно, с 

най-голям брой постановени решения и определения общо и през двете години 

са съдиите Пламен Петрунов – 337, Таня Куцарова – 335, а след тях са съдиите 

Галина Христова – 326, Светлана Борисова – 322, Мира Райчева – 321, Жанета 

Петрова – 315, Албена Радославова – 305, Юлиян Киров – 300, Румяна Лилова 

– 275. 

Разгледани в съвкупност данните, събрани при проверката, водят до 

извод за увеличаване на постъпленията при отделни категории дела и за 

изготвени по-голям брой съдебни актове през втората от проверяваните 

години, а в тази връзка и за увеличаване на натовареността на съдиите в 

отделението. 

Съдиите в ІV-то отделение, работили през двете години при пълна 

натовареност, са изготвяли между 59 и 79 решения през 2016 г. и между 76 и 

98 решения през 2017 г. Броят на изготвените определения по делата, 

разглеждани в закрито заседание, е между 74 и 92 през 2016 г. и 55 и 71 през 

2017г. Фактите сочат известно увеличение на общия брой изготвени съдебни 

актове през втората от проверяваните години, като съответно се отчита 

известно увеличаване на постановените решения и намаляване на 

постановените определения през 2017г. спрямо 2016г. Това съотношение е 
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запазено при броя на съдебните актове, постановени от отделните съдии в 

отделението.  

През 2016г. в ІV-то отделение най-малко първоинстанционни дела са 

били разпределени на доклад на съдия Аделина Ковачева -18 бр. и на съдия 

Красимир Кънчев -  22 бр.  Най-голям брой първоинстанционни дела през 

2016г. са били разпределени на доклад на съдия Диана Гърбатова – 32 бр. 

Данните за 2017г. сочат, че най-малко първоинстанционни дела са били 

разпределени на доклад на съдия Кремена Хараланова и съдия Тодор Петков – 

по 19 бр., а най-голям брой първоинстанционни дела през 2017г. са били 

разпределени на доклад на съдия Красимир Кънчев – 30 бр.  

Анализът на предоставените данни досежно натовареността на съдиите 

води до извод за относително равномерно разпределение на постъпленията 

между съдиите в отделението. През 2016г. видно от информацията за съдиите 

със 100 % натовареност, работили през цялата година, най-много дела са 

разпределени на доклад на съдия Галина Матейска  -173 бр., а най –малко са 

разпределени на доклад на съдия Аделина Ковачева и на съдия Тодор Петков – 

по 161 бр. По показател свършени дела през 2016г. с най-голям общ брой 

свършени дела е съдия Тодор Петков – 160 бр., съдия Нина Докторова и съдия 

Марио Димитров – по 158 бр. По същия показател, с най-малко свършени дела 

е съдия Диана Гърбатова – 143 бр. и съдия Светослав Славов – 145 бр. 

През 2017г. видно от информацията за съдиите със 100% натовареност, 

работели през цялата година в ІV-то отделение, най-много дела са 

разпределени на доклад на съдия Бисерка Цанева - 148 бр., а най – малко са 

разпределени на доклад на съдия Диана Гърбатова – 138 бр. По показател 

свършени дела през 2017г., с най-голям общ брой свършени дела е съдия 

Кремена Хараланова – 158 бр. и съдия Нина Докторова – 156 бр. За същата 

година, по показател свършени дела, с най-малко дела е съдия Галина 

Матейска – 142 бр. и съдия Тодор Петков 145 бр. 

Разгледани в съвкупност данните за ІV-то отделение, предоставени на 

проверяващи екип, водят до извод за несъществено намаляване на 

постъпленията през 2017г. спрямо 2016г.  и изготвени по-голям брой съдебни 

решения през втората от проверяваните години, за сметка на постановените в 

з.з. определения за същия период. Налице е не напълно еднакво натоварване по 

отношение на брой дела, разпределени и свършени от съдиите в отделението 

през 2016г. и 2017г. Причините за това са свързани предимно с особеностите 

на конкретния административен спор, различната продължителност на 

производствата и на броя проведени о.с.з. и з.з., необходимост от събиране на 

доказателства, назначаване на единични и тройни експертизи и приемане на 

заключенията по тях, както и със своевременното им администриране и 

насрочване на делата, и срочното им приключване.  

Проверката не констатира нарушение при първоначално разпределяне на 

делата на случаен принцип. В началото на всяко дело е подреден протокол за 
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избор на докладчик, с дата и подпис на длъжностното лице, упълномощено да 

извърши разпределението. 

Административните производства са образувани само при депозирани 

жалби, които не страдат от недостатъци. Първоначалната проверка на 

редовността на постъпилите жалби се извършва от ръководителя на 

отделението. При нередовни жалби е постановявано разпореждане, съдържащо 

указания за отстраняване на констатираните нередовности и след 

отстраняването им, се образуват административните дела. Проверката 

установи, че съдебните актове в тази връзка, са постановявани в срокове между 

1 и 5 дни от постъпване на жалбите (в ІІІ-то отделение), в общия случай на 

следващия ден. В случаите на редовни жалби, административните 

производства са образувани обичайно най-късно на следващия ден от 

завеждането им в съда. По изключение делата са образувани както незабавно – 

в деня на завеждане на жалбата, така и в срок от 2 до 9 дни. 

Върху касационните жалби по проверените в ІІІ-то отделение дела е 

полаган печат на съда за „ход в открито заседание и насрочване”, в който е 

посочвана датата на образуване на делото. След образуването, делата са 

администрирани от председателя на отделението, след което са разпределяни 

на докладчик. Разпределението е извършвано в различни срокове - от 1 до 17 

дни от образуване на делата, като преобладаващите срокове са между 5 и 10 

дни, а в някои случаи са разпределяни и незабавно. Административно дело № 

8855/2017 г. е разпределено 1 месец след неговото образуване, според датата, 

отразена в протокола за избор.  

Една част от първоинстанционните дела на ІІІ-то отделение - например 

адм. д. № 2084/2016 г., адм. д. № 2211/2016 г., адм. д. № 2213/2016 г., адм. д. № 

2207/2016 г., адм. д. № 2209/2016 г., адм.д. № 2085/2016 г., адм. д. № 

2214/2016г., се констатира, че в протокола, удостоверяващ избора на 

докладчик, е посочена дата 21.02.2016 г. /неделя/, която е била неработен ден. 

При констатирани нередовности, след образуването на делата, съдебните 

състави са давали указания за отстраняването им с разпореждания, 

постановявани в срокове от 12, 20, 30 дни, след избора на докладчик. 

Обикновено докладчикът се е произнасял в кратки срокове по постъпили 

искания за спиране на предварителното изпълнение на обжалвания 

административен акт по чл. 166, ал. 2 АПК – незабавно или до 2 дни. 

Единствено по адм. д. № 8855/2017 г. съдът се е произнесъл 1 месец и 12 дни 

след неговото образуване и 11 дни след разпределението му. По някои от 

проверените дела /адм. д. № 8855/2017 г., адм. д. № 4629/2017 г. и др./ върху 

протоколите за електронен избор с ръкописно разпореждане е указвано делото 

да се докладва незабавно на определения докладчик за произнасяне по искане 

за спиране на предварителното изпълнение или по други процесуални въпроси, 

без дата и подпис.  

Проверката констатира, че определянето на дата за провеждане на първо 

открито съдебно заседание се извършва и в двете отделения от съответния 
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председател на отделението. По една част от делата в ІІІ-то отделение 

съдебните състави са постановявали подробни определения, с които, освен че 

са конституирали заинтересованите страни, разпределяли са доказателствената 

тежест, назначавали са съдебна експертиза, са посочвали и изрично за коя дата 

е насрочено първото открито съдебно заседание. Тези определения са 

постановявани в различни срокове - между 1 ден и 1-2 месеца след избора на 

докладчик. В други случаи, липсва изричен съдебен акт, а датата, на която е 

насрочено съответното о.с.з. се установява от отбелязаното върху корицата на 

делото, от списъците на призованите лица и от изпратените призовки.  

Констатирано бе в хода на проверката, че по част от делата първо о.с.з. е 

насрочвано продължителен период след образуване на делата. По по-голямата 

част от проверените производства тези периоди са от 9-11 месеца до 1 година – 

1 година и 6 месеца. Датите за провеждане на първо открито съдебно заседание 

се определят от председателя на отделението и периодът на насрочване /кратък 

или продължителен/ не е предпоставен от бързината на извършените 

процесуални действия, проверката на редовността на жалбите от определения 

съдебен състав или от съдебните актове, с които съдът се е произнасял по 

доказателствените искания и събирането на доказателства. Някои дела са 

насрочвани в о.с.з. за след повече от една година, а по немалка част от делата 

първо открито заседание е насрочено в много кратки срокове – между 2 и 3 

месеца. От констатираните факти не може да бъде установено по какъв 

критерий е извършвана преценката делата да се насрочват в едни или в други 

срокове. Яснота по този въпрос не внасят графикът и уплътняването на 

заседателните дни на докладчиците, както и предметът на производствата. 

Делата на един и същ докладчик, образувани в един и същ период и имащи 

един и същ предмет, са насрочвани в първо открито заседание след различни 

периоди от време. В подкрепа на тази констатация са дела на ІІІ—то отделение 

-  адм. д. № 2084/2016 г., адм. д. № 2316/2016 г. и адм. д. № 2588/2016 г., с 

докладчик съдия Светлана Борисова. Всички те са образувани през втората 

половина на м. февруари 2016г. по жалби срещу решения на Министерски 

съвет и насрочени в първо открито съдебно заседание в различни срокове – 3 

месеца, 1 година и 14 дни и след 9 месеца от образуването им. Подобни са 

обстоятелствата и по адм. д. № 2211/2016 г., и адм. д. № 2417/2016 г., 

разпределени на съдия Жанета Петрова - първото дело е насрочено в срок 

близо 2 месеца от образуването, а второто – след 11 месеца и една седмица от 

образуването му.  

Следва да се отбележи, че голяма част от производствата са приключвали 

с разглеждането им в едно открито заседание, когато е даван ход по същество и 

са обявявани за решаване. Случаите на отлагане са с оглед нередовно 

призоваване или поради необходимост от събиране на доказателства. Прави 

впечатление, че при отлагане, следващи заседания са насрочвани в значително 

по-кратки срокове, в сравнение с датите, определяни за първо открито 
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заседание – между 2 и 3 месеца от датата на предходното о.с.з. Установиха се и 

случаи, когато следващо заседание е насрочено след 14 до 20 дни. 

На следващо място, наред с различните периоди, в които са насрочавани 

делата в първо о.с.з., прави впечатление и начинът, по който са 

преразпределяни дела и е определян нов докладчик. Тази констатация се 

отнася главно до ІІІ-то отделение, където се установи сравнително честа смяна 

в съставите. С разпореждане на председателя на отделението, след 

първоначалното определяне на докладчик посредством системата за случаен 

избор, са определяни нови титуляри по делата /по някои от делата е 

извършвано повече от едно преразпределение/, които са постановявали и 

съдебните определения и решения. В съдебните актове за преразпределение са 

сочени като основание заповеди на административния ръководител за 

утвърждаване на постоянно действащи състави. В отделни случаи е цитирана 

заповед на председателя - пр. адм. д. № 3209/2016 г.  

Проверените касационни дела на съдиите от ІІІ-то отделение са 

образувани обикновено на следващия ден, след завеждането на жалбите в съда. 

По изключение се констатират производства, образувани до 7 дни от 

постъпване на редовни жалби в съда, а адм. д. № 8980/2017 г. е образувано 1 

месец след постъпване на касационната жалба. При депозирани във ВАС 

жалби в петък, делата са образувани в първия работен ден след това. При 

нередовни жалби производствата по жалбите са оставяни без движение за 

отстраняване на констатирани нередовности, след отстраняването на които 

най-късно на следващия ден са образувани касационните дела. Образуваните 

дела са разпределяни на докладчик в срокове - 4, 7, 10 и 14 дни, като най-често 

разпределението е извършвано в 7- дневен срок от образуване на делото. В 

изолирани случаи разпределението е правено след 20 дни, а по адм. д. № 

8839/2017 г. и адм. д. № 8980/2017 г. – 1 месец от образуването. Последните 

две производства са образувани приблизително по едно и също време – през м. 

август 2017 г. и по този вид дела насрочването в първо открито съдебно 

заседание се извършва от председателя на отделението. По тези производства 

също липсва изричен съдебен акт за насрочването им.  Периодът, в който са 

насрочвани в о.с.з. е различен  – в повечето случаи над 1 година и 3 месеца от 

датата на образуването им, а  в някои случаи  достигащ до 1 година и 6 месеца.  

Само две от делата са насрочени в значително по-кратки срокове – адм. д. 

№ 7305/2017 г. и адм. д. № 11852/2017 г., съответно след около 3 и 5 месеца. 

Независимо от големите периоди, които са изтичали до провеждане на първо 

открито заседание, две от делата /адм. д. № 10138/2016 г. и адм. д. № 6628/2016 

г./ са отложени за други дати поради нередовно призоваване на страна. В 

случаите на отлагане, следващи заседания са насрочвани в по-кратки срокове – 

от 1 до 4 месеца от предходното о.с.з. 

Някои от проверените касационни дела са преразпределяни поради 

преместването на избрания докладчик в друг състав на съда, като не винаги са 

посочвани причините, наложили преразпределението. Производството по адм. 
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д. № 6628/2016 г. е преразпределяно нееднократно, като първоначалният 

докладчик – съдия Юлиян Киров, е заменен по това и по други негови дела от 

друг съдия, по-късно отново определен за титуляр и отново заменен поради 

командироване в друг състав. Впоследствие е включен  като член от състава за 

разглеждане на делото, поради отвод на друг член на състава. По адм. д. № 

11560/2016 г. съдия Юлиян Киров е заменен от съдия Албена Радославова на 

основание Заповед № 1566/28.10.2016 г. на председателя на съда, въз основа на 

която е постановено и разпореждане от 17.01.2018г. на  председателя на ІІІ-то 

отделение, непосредствено преди провеждането на първо открито съдебно 

заседание. 

В други случаи по делата е прилаган протокол, удостоверяващ 

извършения нов избор – веднъж по адм. д. № 6628/2016 г. и във всички случаи, 

в които е определян нов докладчик  - по адм. д. № 13759/2016 г. 

Съгласно раздел V, Режим на избор, т.т.7.1-7.4 от Вътрешните правила за 

случайното разпределение на делата във ВАС, утвърдени със Заповед № 

1369/07.09.2016г. на председателя на ВАС /съдържащ се и във Вътрешните 

правила за случайното разпределение на делата във ВАС, утвърдени  със 

Заповед № 1412/04.09.2017г. на председателя на ВАС/, в случаите, когато се 

налага изключване на магистрати от избор на докладчик на случаен принцип е 

предвидено задължително да  се посочват причините за изключването - чл.225 

АПК; чл.222, ал.2 АПК; чл.22 ГПК; отпуск; командировка; пенсиониране; 

напускане и др. През съдебната ваканция разпределението на делата следва да 

се извършва измежду всички съдии от дежурни състави с предварително 

изготвени графици, определени със заповед на председателя на ВАС. 

Предвидено е повторното разпределение на дела и жалби да се извършва при 

самоотвод или при направен отвод, който е бил уважен или когато се налага 

смяна на съдията-докладчик при продължителен отпуск, командироване или 

напускане. При отсъствие на съдия-докладчик по основателни служебни или 

лични причини в насрочено съдебно заседание, заместването му става чрез 

изрично писмено разпореждане на председателя на отделението, в което се 

посочват причините за заместването и което се прилага по съответното дело.  

Препоръчително е утвърдените от председателя на ВАС вътрешни 

правила да се спазват, като по делата се цитират и конкретните причини за 

преразпределение, в съответствие с хипотезите, описани в правилата. 

Към момента на проверката в ІІІ-то отделение има само 3 /три/ дела, 

образувани преди 01.01.2016 г., производствата по които не са приключили.  

По адм. дело № 10598/2002 г., образувано след изпращането му по 

подсъдност от Софийски градски съд, са проведени 10 открити заседания. В 

първите две заседания производството е оставено без движение за 

отстраняване на нередовности и в третото о.с.з. е назначена съдебна 

експертиза. В проведеното на 13.09.2004 г. четвърто съдебно заседание съдът е 

постановил спиране на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК /отм./, след 

направено искане от страна, до приключване на производство, висящо пред 
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СРС. Производството е било спряно в продължение на близо 12 /дванадесет/ 

години и след възобновяването му, са проведени още 6 заседания. 

Продължителността на производството в голяма степен е резултат от 

обективни обстоятелства – съдебните заседания са отлагани, с оглед допуснати 

различни по предмет експертизи, смяна на вещи лица, поставяне на 

допълнителни задачи, смърт на жалбоподателя и установяване на наследници и 

производство по инстанционен контрол срещу прекратително определение на 

съда. Само едно от заседанията е отложено след преценка на съда, че не е 

спазен срокът по чл. 199 ГПК за депозиране на изготвената експертиза и 

въпреки положителните изявления на страните за даване на ход на делото. 

Делото е отлагано и е насрочвано в следващи заседания през сравнително 

кратки периоди от време и в последното с.з. на 17.10.2018г. е обявено за 

решаване. 

Другите две производства са образувани през 2015 г. и освен обичайните 

причини за голямата продължителност на делата в съда, свързана с периода, 

след който се насрочва първо открито съдебно заседание, и в двата случая 

делата не са приключили по обективни причини – производствата са спрени 

приблизително две години преди проверката, с оглед наличието на 

преюдициални производства, за които съдът е приел, че са обуславящи по 

отношение на спрените. 

След спирането и по трите стари дела са извършвани редовно справки, в 

това число посредством изискване на информация, за движението и статуса на 

преюдициалните дела. Установено бе, че по две от тях не са отпаднали 

пречките за движението им. 

По част от проверените дела в ІІІ-то отделение, спирани на основание чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК поради образувани преюдициални дела, производства по 

преюдициални запитвания и образувани тълкувателни дела на ВАС и ВКС, се 

установи, че в кориците им липсват данни, от които може да бъде направен 

извод, че са извършвани справки за движението на обуславящите 

производства. По дела на съдиите Жанета Петрова и Мира Райчева са правени 

запитвания и е следен статусът на производствата, послужили като основание 

за спиране. В други изолирани случаи, е правено отбелязване, че няма решение 

по обуславящото дело. Независимо от констатацията, че като цяло няма 

информация, съдържаща се в кориците на делата, за това как се следи 

движението на преюдициалните производства, всички спрени дела, по които 

пречките пред движението им са отпаднали, са възобновявани своевременно. 

Данните сочат, че по-големият брой определения за отмяна хода по 

същество /за ІІІ-то отделение/ са постановени по делата, обявени за решаване 

през 2016 г. В изолирани случаи по едно и също дело съдът два, три пъти е 

отменял протоколното определение за даване на ход по същество – съответно 

по адм. д. № 8009/2016 г. и адм. д. № 2691/2016 г. В първия случай, съдът е 

отменил веднъж хода по същество за събиране на доказателства и втори път – 

след като в срока за решаване е съобразил, че жалбата е недопустима. По 
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второто производство първоначално ходът е отменен в същото с.з., когато 

делото е обявено за решаване, с оглед изясняването му от фактическа страна, 

втори път съдът е констатирал, че в протокола погрешно е посочен съдебен 

състав, различен от този, който е разгледал делото, а трети път – за поправка на 

допуснати грешки в съдебния протокол от последното о.с.з.  

През 2017 г. се установява съществено намаляване на делата, по които 

съдиите са прибягвали до отмяна на дадения ход по същество. 

Обстоятелствата, станали причина за отмяна на хода по същество на дела, 

разглеждани от съдебните състави имат в някои случаи обективен характер – 

спиране с оглед направено преюдициално запитване, образувано 

преюдициално производство, както и поради образувани тълкувателни дела. В 

други случаи за причини се сочат наличието на основание за отвод по чл. 22, 

ал. 1, т. 5 ГПК; за събиране на доказателства и изясняване на делата от 

фактическа страна; за конституиране на страни, в това число за непризован 

ответник по делото; за поправка на очевидна фактическа грешка и за 

допълване на обжалвано решение; поради несвоевременно събрани 

доказателства или преценка за недопустимост на жалба; поради допуснати 

грешки в съдебния протокол. 

Проверените дела, разгледани от 5-членни състави, с докладчик съдия от 

ІІІ-то отделение са образувани след отстраняване на констатирани 

нередовности. В печата, който се полага върху книжата, се отбелязва датата на 

образуване и датата, за която е насрочено първото открито съдебно заседание. 

В производствата по тези дела за всяко заседание закрито/открито се определят 

различни съдебни състави, в които докладчикът винаги е един и същ. 

След образуване на делото и електронния избор на докладчик, съдия 

Монова - зам.-председателят на ВАС е постановявала разпореждане, с което е 

определяла 5-членен състав за произнасяне по необходимост в закрито 

заседание. Моментът на определяне на състава съвпада с избора на докладчик. 

Обикновено тези процесуални действия са извършвани или незабавно, в деня 

на образуване на делото, или на следващия ден. В отделни случаи 

разпореждането е постановявано до няколко дни от образуване на 

производството. Прави впечатление, че тези производства са насрочвани в 

открито съдебно заседание в съществено по-кратки срокове от тези, 

характерни за първоинстанционните дела. В общия случай, първо открито 

съдебно заседание е насрочвано в по-кратни срокове - до 1 месец. По-големи 

периоди от датата на образуване се отчитат единствено в периода на съдебната 

ваканция, когато делата са насрочвани между 2 и 3 месеца от тяхното 

образуване.  В редките случаи на отлагане на делото,  следващите заседания са 

насрочвани в кратки срокове. Преди насроченото открито съдебно заседание, с 

разпореждане на председателя на отделението, е определян съставът, който да 

разгледа делото в открито заседание. При отлагане, за всяко следващо открито 

заседание се определя нов 5-членен състав. 
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По-голямата част от проверените дела, разгледани от 7-членен състав, са 

приключили с акт, постановен в закрито заседание. Обичайно съдиите са се 

произнасяли в кратки срокове, преимуществено в срок 1 месец от образуване 

на делата, а често и в по-кратки срокове – 20-22 дни. В редки случаи 

определения са постановявани в срок от 2 месеца и само по две дела този срок 

е по-голям , съответно 2 месеца и 20 дни по адм. д. № 12523/2016 г. и 3 месеца 

по адм. д. № 886/2017 г. 

Делата, разглеждани в закрито заседание, са образувани след отстраняване 

на констатирани в жалбите нередовности. При редовни жалби, производствата 

са разпределяни незабавно на докладчик или най-късно на следващия ден от 

образуването. В отделни случаи разпределението е извършвано между 3 и 7 

дни от постъпването. Едновременно с определянето на докладчик е 

постановявано разпореждане от съдия Монова, с което са определяни и 

останалите членове на състава. По тази категория дела също е извършвано 

преразпределение без да се посочват винаги причините, налагащи 

преразпределението и без да се използва електронната система за 

разпределение. По адм. д. № 8856/2017 г. е постановено определение, изписано 

ръкописно върху последните две страници от постъпила „допълнителна 

жалба”, с което съдът е конституирал страните, указал е доказателствената 

тежест и е разпоредил да бъде изпратен препис от жалбата на ответника за 

становище в 14 – дневен срок. По тази категория дела се отчита подчертан 

стремеж от страна на съдиите да се произнасят в кратки срокове, много често в 

рамките на 18-25 дни от образуването им. В по- големи срокове са приключили 

производствата по адм. д. № 13867/2016 г. – 3 месеца и 20 дни, адм. д. № 

9716/2017 г. – 3 месеца  и адм. д. № 3888/2017 г. – 3 месеца и 10 дни. 

По всички категории дела в двете отделения призовките и съобщенията до 

страните са изпращани в много кратки срокове – най-често на следващия ден 

от извършването на процесуалните действия, за които страните е трябвало да 

бъдат уведомени. 

Проверката на делата, разглеждани от съдиите в ІV-то отделение 

установи, че първоначално всички дела са администрирани в същия ден и на 

следващия ден след постъпване на жалбата, а в редки случаи в рамките на 

двуседмичен срок или на месец - по време на съдебната ваканция (адм.д. № 

2123/2016г., адм. дело № 7018/2016г.).  

Делата са образувани в интервал от един ден до седмица, а по изключение 

до 20 дни или един месец след подаване на жалбата (адм. дело № 

10108/2017г.). В други случаи, съдът първо е указвал да бъдат отстранени 

нередовностите в жалбата и след отстраняването им (два месеца по-късно – 

адм.д. № 641/2017г.) е образувал съответното дело.  

Всички проверени дела са разпределяни на случаен принцип, в деня на 

образуване на делото, на следващия ден или в рамките от 3 до 5 дни. 

Изключение от този срок правят дела, образувани по жалби, подадени през 

време на съдебната ваканция – (адм. д. № 11136/2015г.). 
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Първите по делата открити съдебни заседания са насрочвани в рамките на 

4 дни (адм.дело № 12413/2016г.), 15 дни (адм.дело № 5666/2017г.), един месец, 

1 месец и 20 дни, 2 месеца ( адм. дело № 14141/2017г.). Установено бе по част 

от първоинстанционните дела, че първото о. с.з. е  насрочвано и през по- дълъг 

период - 10 месеца  (адм.дело № 3748/2017г.),  до 1 година и 2 месеца след 

подаване на жалбата (адм.дело № 11077/2016г.), 1 година и 3 месеца (адм.дело 

№ 8692/2015г.), 1 година и 5 месеца (адм.дело № 14617/2015г.), като за целта е 

ползван печат, положен върху подадената жалба. Повечето от делата са 

приключвали в едно открито съдебно заседание, а по някои - са проведени по 2 

до 4 съдебни заседания, през около 7, 9 месеца до една година и 20 дни, една 

година и 2 месеца (адм. дело № 8335/2015г., адм.д. № 6185/2016г. ).  

Обикновено производствата по първоинстанционни и касационни дела са 

продължавали в рамките от 1 месец до 1 година и 9 месеца, по изключение 

продължават до 3, 4 години ( адм. дело № 8335/2015г., адм.дело № 

13922/2015г., адм. дело № 6843/2014г. - трите висящи към момента на 

проверката).  Делата са приключвали с решения, постановени незабавно - в 

същия ден (по дела, образувани по жалби срещу решения на ЦИК по реда на 

ИК- адм. дело № 12198/2016г.) или до 7 дни, 27 дни, 1 месец и 11 дни 

(адм.дело № 9587/2017г.), или с определение за прекратяване в рамките от 1 

ден до 1 седмица от установяване на прекратителното основание. Част от 

касационните дела са приключили с прекратително определение в рамките до 

20 дни след връчване на съобщението за отстраняване на нередовности или с 

решение - от една седмица до един месец след о.с.з., в което делото е обявено 

за решаване.  

За 2016г. най-малко касационни дела, разгледани в о.с.з. от 3 -членен 

състав в отделението са били разпределени на доклад на съдия Галина 

Матейска - 81 бр. , а най-голям брой касационни дела за същата година са били 

разпределени на доклад на съдия Аделина Ковачева и на съдия Диана 

Гърбатова – по 90 бр. дела.  

За 2017г. данните сочат, че най-малко касационни дела, разгледани в о.с.з. 

от 3 - членен състав в отделението са били разпределени на доклад на съдия 

Татяна Хинова  – 67 бр., а най-голям брой касационни дела през 2017г. са били 

разпределени на доклад на съдия Диана Гърбатова – 85 бр. дела.  

Проверените дела, образувани преди 01.01.2016г. и висящи към момента 

на проверката продължават около 3, до 4 години по следните причини: 

назначаване на единични и тройни съдебни експертизи, избор и смяна на вещи 

лица или спиране на производството. По адм.д. № 9843/2015г. жалбата е 

оставена без движение за отстраняване на нередовностите по нея на два пъти -  

в първото и във второто открити съдебни заседания, 1 година и 4 месеца след 

депозирането й. Установено бе, че най-много стари производства са на доклад 

на съдия Диана Гърбатова - 7 бр. дела, ( образувани през 2015г., а едно от тях, 

образувано през 2011г. ). Съдиите Аделина Ковачева, Нина Докторова и 
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Румяна Монова нямат дела, разпределени на техен доклад, образувани преди 

01.01.2016г. и неприключили към момента на проверката. 

Делата в ІV-то отделение, по които производството е било спряно заради 

висящи преюдициални спорове са възобновени след приключването им с 

влязъл в сила съдебен акт, а по тези, които не са приключили, се извършват 

справки дали са отпаднали пречките за движението на проверяваното дело. 

Установено бе по едно от проверените дела - адм. д. № 12144/2011г., че с 

протоколно определение 30.05.2012г. е спряно производството по делото на 

основание чл. 229, ал.1, т.4  ГПК до приключване на гр.д. № 3297/2012г. по 

описа на РС-Плевен, по което решението е потвърдено от ОС-Плевен, а ВКС с 

определение от 23.05.2014г. по гр.д. № 873/2014г. не е допуснал касационно 

обжалване на въззивното решение. Влязлото в сила решение на РС-Плевен е 

изпратено на ВАС с писмо изх. № 2614/22.12.2015г. - близо година и половина 

след постановения окончателен съдебен акт на ВКС. През този период няма 

данни по провереното спряно дело да са изпращани писма за справки относно 

движение на преюдициалния спор до РС-Плевен. Спрените производства към 

момента на проверката са 4 бр. - на доклад на съдия Галина Матейска, съдия 

Нина Докторова, съдия Диана Гърбатова и съдия съдия Бисерка Цанева, като 

за тях не се установи да са отпаднали пречките за движение на 

съдопроизводството. Останалите съдии от ІV- то отделение нямат спрени дела 

на техен доклад. 

По делата с отменен ход по същество /ОХС/ не е констатирана забава в 

производството. Определението, с което е даден ход по същество е било 

отменяно предимно поради недопустимост на жалбата, както и по молба за 

оттегляне на касационната жалба (адм. дело № 5577/2016г.). По адм.дело № 

4977/2017г. съдът е отменил хода по същество за конституиране на 

заинтересована страна, върнал е делото в о.с.з. и се е произнесъл с решение в 

срок от 29 дни. За 2016г. съдия Аделина Ковачева, съдия Бисерка Цанева и 

съдия Кремена Хараланова нямат дела на техен доклад, по които е отменено 

определението, с което е даден ход по същество на делото. Съдиите Галина 

Матейска, Красимир Кънчев и Марио Димитров имат 3 дела с отменен ход по 

същество. За 2017г. съдия Светослав Славов, съдия Татяна Хинова и съдия 

Кремена Хараланова нямат дела, по които е отменено определението, с което е 

даден ход по същество на делото. Съдия Добринка Андреева има сравнително 

най - много дела с отменен ход по същество – 4 броя.  

Проверката установи, че делата, образувани при касационно оспорване на 

съдебните решения на 3 - членен състав пред 5 - членен състав на ВАС, с 

докладчици съдии от ІV-то отделение, са с продължителност на 

производството от 1м., 2 м., най-късно до 4м. (адм. дело № 5608/2017г), а 

съдебните актове са постановени без забава, дори предсрочно – в интервал от 1 

ден, 1 седмица, 11 дни, 20 дни,  до 1 месец. Изключение прави адм.дело № 

1993/2017г., по което решението е постановено 2 месеца и 21 дни след о.с.з., в 

което съдът е дал ход по същество и е обявил делото за решаване. За 2016г. 
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най-малко касационни дела, разгледани в о.с.з. от 5 - членен състав са били 

разпределени на доклад на съдия Марио Димитров  - 5 бр., а най-голям брой 

касационни дела през 2016г. са били разпределени на доклад на съдия Галина 

Матейска –  13 бр. дела. За 2017г. най-малко касационни дела, разгледани в 

о.с.з. от 5 - членен състав са били разпределени на доклад на съдия Диана 

Гърбатова  – 9 бр., а най-голям брой касационни дела за същата година са били 

разпределени на доклад на съдия Тодор Петков  – 14 бр. дела.  

Делата разгледани от 7-членен състав с докладчици съдии от ІV-то 

отделение, са с продължителност на производството от един ден до един 

месец, а когато е проведено о.с.з. – около месец и двадесет дни (адм. дело № 

1909/2016г.). Съдебният акт е постановен в същия срок, респективно до една 

седмица след откритото съдебно заседание. За 2016г. съдиите Аделина 

Ковачева, Галина Матейска, Диана Гърбатова, Красимир Кънчев, Кремена 

Хараланова и Тодор Петков нямат разпределени на техен доклад касационни 

дела, разгледани от 7- членен състав. На останалите съдии в отделението - 

Бисерка Цанева, Добринка Андреева, Марио Димитров, Нина Докторова, 

Светослав Славов и Татяна Хинова, както и на съдия Румяна Монова и съдия 

Мариника Чернева са били разпределени на доклад между едно и две 

касационни дела, разгледани от 7-членен състав. 

По отношение на делата, разглеждани в открити съдебни заседания през 

2016г. и 2017г. проверката установи, че съдиите и от двете отделения са 

спазвали графика на съдебните заседания, няма безпричинно отлагане на дела 

и отсрочване на цели съдебни заседания, като при нужда председателят на 

ВАС е издавал своевременно заповеди, а председателят на отделението е 

издавал разпореждания за заместване на съответните съдии.  

Данните за образуваните и свършени частни производства сочат следното: 

за 2016г. на  съдия Монова са били разпределени 5 ч. дела, а на съдия Чернева 

– 17 ч.дела. За 2016г. най-малко частни дела в ІV-то отделение са били 

разпределени на доклад на съдия Кремена Хараланова - 39 бр., а най-голям 

брой частни дела през 2016г. са били разпределени на доклад на съдия Бисерка 

Цанева и съдия Добринка Андреева - по 46 бр. Информацията за 2017г. за 

отделението е следната: на съдия Монова са разпределени 18 бр. ч. дела, а на 

съдия Чернева – 17 ч.дела. За същата година най-малко частни дела са били 

разпределени на доклад на съдия Добринка Андреева и на съдия Марио 

Димитров – по 22 бр., а най-голям брой частни дела през 2017г. са били 

разпределени на доклад на съдия Кремена Хараланова – 36 броя.  Проверените 

частни производства са с продължителност на производството от 2 дни до един 

месец. Приключвани са без забава, своевременно - съдебните актове са 

постановени в същия срок – в рамките до един месец. 

От предоставената от съда справка, отразяваща сроковете, в които са 

изготвени съдебните решения в ІІІ-то отделение по обявените за решаване дела 

през 2016 г. и 2017 г., се установява, че съдиите са полагали усилия за 

постановяването им в разумен срок. Голяма част от докладчиците, между 
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които съдиите Юлиян Киров, Юлия Раева, Таня Куцарова, Светлана Борисова, 

Пламен Петрунов, Мира Райчева, Любомир Гайдов, Галина Христова, 

Владимир Николов, Ваня Пунева, са изготвяли решенията в приетия за 

разумен тримесечен срок. Относително малък брой са случаите, в които 

съдебните актове са постановявани след този срок. Отделно, в дейността на 

някои съдии (съдия Пламен Петрунов и съдия Светлана Борисова) се отчита 

подобрение на този показател през втората от проверяваните години, когато са 

изготвяли съдебните актове при несъществено отклонение от едномесечния 

срок. Установено бе, че съдия Жанета Петрова и съдия Румяна Лилова са 

постановили през 2017 г. решенията по 9 дела над тримесечен срок, докато 

през предходната година, съдия Петрова е забавила над тримесечен срок 

решението само по едно дело, а съдия Лилова няма постановени актове над 

тримесечния срок. В двата случая се констатират обективни причини, довели 

до забавянията. Съдия Петрова е изготвила повече като брой решения и 

определения спрямо предходния период, а съдия Румяна Лилова е отсъствала 

80 календарни дни поради ползван отпуск за временна неработоспособност. 

Съпоставяйки съдиите в отделението по отношение на броя на 

просрочените съдебни решения и по отношение на продължителността на 

забавянето, впечатление прави съдия Искра Александрова, която е постановила 

над тримесечен срок решенията по 23 дела през 2016 г., като просрочията 

достигат до 4 месеца и по 17 дела през 2017 г. , като просрочията достигат 6 

месеца. По отношение на работата й следва да бъде отчетено и 

обстоятелството, че през 2017г. е отсъствала 35 календарни дни поради 

ползван отпуск за временна неработоспособност. 

Видно от предоставената от съда справка, отразяваща сроковете, в които 

са изготвени съдебните решения по първоинстанционни и касационни дела, 

разгледани в открито заседание през 2016г. и 2017г. в IV-то отделение, по 

които крайният съдебен акт е постановен извън срока по чл. 221, ал. 1 АПК 

(отм.) е видно, че по - голяма част от съдебните актове са постановени в срок. 

Не бяха констатирани съществени пропуски и забави при приключване на 

делата и постановяване на съдебните актове. Съдиите в отделението са 

полагали усилия и са постановявали решенията в голямата си част в рамките на 

разумния срок по смисъла на чл. 127 АПК, с някои минимални изключения. За 

2016г. от съдиите със 100 % натовареност при разпределение на делата 

отлично впечатление правят съдия Аделина Ковачева, съдия Добринка 

Андреева, съдия Красимир Кънчев и съдия Нина Докторова, които са 

постановили всички решения в законния срок. Съдия Румяна Монова, която 

като зам. - председател на ВАС и председател на Първа колегия за 

проверявания период е с по-ниска натовареност при разпределение на делата, 

също е постановила всички съдебни актове в законния срок. Съдия Татяна 

Хинова, съдия Кремена Хараланова и съдия Тодор Петков са постановили от 

един до три броя съдебни актове извън законоустановения срок, но с 

минимална забава - между 6 дни и 19 дни. Съдия Мариника Чернева - 
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председател на отделението, е постановила 24 бр. решения след изтичане на 

тридесетдневния срок, като всички са постановени в рамките на разумния 

тримесечен срок.  

През 2017г. е запазена тази положителна тенденция при приключване на 

делата и постановяване на съдебните актове от съдиите в ІV-то отделение, І- ва 

колегия на ВАС. Похвално е старанието на съдия Аделина Ковачева, съдия 

Галина Матейска, съдия Добринка Андреева, съдия Нина Докторова и съдия 

Татяна Хинова, които са обявили всичките съдебни решения в срока по чл. 

221, ал. 1 АПК(отм.), при пълна 100% натовареност, както и съдия Румяна 

Монова - при намалена натовареност при разпределяне на делата. Съдия Тодор 

Петков е постановил два съдебни акта, но с минимално отклонение от шест 

дни и единадесет дни след изтичане на срока. Останалите съдии в ІV-то 

отделение са постановили съдебните решения в законния срок или в рамките 

на разумния тримесечен срок. 

В заключение следва да се подчертае отличната работа на съдия Аделина 

Ковачева, съдия Нина Докторова, съдия Добринка Андреева, съдия Красимир 

Кънчев (за 2016г.), съдия Галина Матейска (за 2017г.) и съдия Татяна Хинова 

(за 2017г.) от ІV-то отделение, Първа колегия на ВАС, които при пълна 100% 

натовареност са постановявали съдебните си актове в законоустановения 

едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на 

делото. 

Предвид установеното при извършената комплексна планова проверка по 

административни дела във ВАС, Първа колегия, ІІІ-то отделение и ІV-то  

отделение, се налага извода, че съдиите изпълняват задълженията си 

отговорно, работят съвестно и професионално по образуването, движението и 

приключването на делата. Проверяващият екип намира за удачно да отбележи 

и вложеното усърдие от страна на съдебните служители от двете проверявани 

отделения на Първа колегия на ВАС при изпълнение на задълженията им, 

вменени с ПАВАС, вътрешните актове и с длъжностните характеристики, 

което е препоръчително да продължи и в бъдеще. 
 
 
 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И 

НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

                              

 

                                         П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

 

1. Председателят на ВАС в изпълнение на правомощията си по чл. 

122 ЗСВ да предприема ефективни мерки за контрол при спазване 
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изискванията на ЗСВ, АПК, Вътрешните правила за документооборота по 

съдебни дела, Вътрешните правила за случайно разпределение на делата 

във ВАС и на Правилника за администрацията на ВАС:  

-  за воденето на деловодните книги и регистри и извършването на 

периодични проверки от административния секретар или изрично 

упълномощено от председателя на ВАС длъжностно лице; 

- при необходимост от преразпределение на дело да се цитират 

конкретните причини за това, в съответствие с хипотезите, предвидени в 

утвърдените от председателя на ВАС вътрешни правилата; 

- за своевременно администриране, разглеждане, както и за 

приключване на делата в бъдеще според изискванията на чл. 217 АПК, в 

сила от 01.01.2019г.;  

 

2. Съдиите от ІІІ-то отделение и от ІV-то отделение, Първа колегия 

на ВАС да постановяват съдебните актове в законовия срок, съобразно 

изискването по чл. 217, ал. 3, изр.4 АПК, в сила от 01.01.2019г.  

 

Председателят на ВАС следва да упражни правомощията си по чл. 122, 

ал.1, т.3 ЗСВ и да свика Общо събрание, на което да бъдат запознати съдиите 

от ІІІ-то отделение и от ІV-то отделение, Първа колегия на ВАС с направените 

констатаци, изводи и препоръки. 

Срок за изпълнение на препоръките: 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям срок до 

два месеца (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на препоръките, с 

изключение на препоръката, за която съобразно закона срокът е постоянен. 

 

Настоящият акт да се изпрати на председателя на ВАС, който след 

получаването на акта следва да изпрати писмо до главния инспектор на ИВСС 

за уведомяване на съдиите  от ІІІ-то отделение и от ІV-то отделение, Първа 

колегия на ВАС, разглеждали административни дела през проверявания 

двугодишен период за изготвения акт, с приложен списък с подпис и дата на 

уведомяването на всеки от тях. 

 

В едноседмичен срок от изтичане на срока за изпълнение на препоръките, 

на основание чл. 58, ал.2, във вр. с ал.4 ЗСВ, председателят на ВАС следва да 

уведоми писмено главния инспектор на Инспектората към ВСС за 

предприетите мерки в изпълнение на препоръките. 

 

След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро ЗСВ – при липса на 

постъпили възражения, а при постъпили такива – след произнасянето на 
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главния инспектор на ИВСС, копие от акта, ведно с възраженията и решенията 

по тях на главния инспектор да се изпратят на електронен носител на  

Председателстващия Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

                                                                   

 

            

 

                                                   ИНСПЕКТОР:                                                                                                             

                                                                                              /п/ 

                                                                                  ТЕОДОРА НИНОВА                                              


