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Бенефициент - Асоциация на българските административни съдии 

Партньор по проекта - Върховен административен съд 

Проект „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България, 

предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с 

чл. 131а от Закона за съдебната власт,  

при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“ 

 по Договор № BG05SFOP001-3.003-0041-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Добро управление“ 

 

 

 

Дейност II: Част: Първа  

 

Исторически преглед на нормативната уредба и 

действителната и фактически осъществена 

тълкувателна дейност на ВАС, за периода след 

неговото възстановяване /1996 г.  -2018 г. / 
 

I. Предмет и Обект на историческия преглед на 

тълкувателната дейност на Върховния Административен 

Съд.  
 

Предмет на настоящото изследване е изготвянето на исторически преглед на 

института на тълкувателната дейност в областта на административното право в 

Република България и в частност тълкувателната дейност на Върховния 

Административен съд. Обект на изследване при изготвянето на историческия преглед 

са нормативните източници, регулиращи тълкуването на правните норми, конкретно, 

при действието на Конституцията от 1991 г., както и приетите за периода 1996-2018 г., 

тълкувателни актове на ВАС. Като отправна точка и методическа основа в 

изследването се използва историко-правният анализ на нормите в областта на 

тълкуванета на административното право, поради което и при историческия преглед са 

приложени като относими систематичният, сравнителният и логическият метод на 

изследване и анализ. Прегледът обхваща и приетите тълкувателни актове на ВАС, за 

периода на изследването, като си поставя за цел, да посочи конкретните правни 
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източници, представляващи основания, въз основа на които се осъществява 

тълкувателната дейност и процедурите, въз основа на които е приет, конкретния 

тълкувателен акт.   

Тълкуването на правни норми е институт на общата теория на правото. Това 

поражда необходимостта изначално при настоящото изследване да се разграничи 

предмета на същото от тълкуването на правните норми от административните 

съдилища като правоприложна дейност при контрола за законосъобразност на 

административните актове и действия на изпълнителната власт. Това тълкуване е 

извън обхвата на настоящото изследване, доколкото същото е елемент на същинската 

правораздавателната дейност на административните съдилища, във връзка и по повод, 

разрешаването на конкретен административен спор.  То има своето правно значение за 

изследването, доколкото представлява предпоставка за извършване на тълкуване от 

Върховния Административен съд, в изпълнение на конституционоустановеното му 

задължение да осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на 

законите от всички съдилища, тогава, когато е налице различно тълкуване  и прилагане 

на закона, което не е в интерес на правото.   

Предмет на историческия преглед в настоящото изследване е тълкувателната 

дейност, в административното право, като „изрично тълкуване“1, породено от 

необходимостта за преодоляване на онези недостатъци в правната система, поради 

непълнота или неяснота на правната норма, което препятства или затруднява дейността 

на правораздавателните органи, а с това и гарантираната от законите правна сигурност 

и предвидимост за субектите на административните правоотношения. 

Обект на историческия преглед е нормативната уредба на тълкувателната дейност и 

приетите, в съответствие с тези норми тълкувателни актове на Върховния 

Административен съд. 

 

II. Исторически периоди в развитието на тълкувателната 

дейност в административното право. 
 

                                                           
1 Зиновиева Д. „Дискусионни тези в административното право и процес“, С: Сиела софт енд паблишинг 

АД, София, 2009, стр. 161.  
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Тълкувателната дейност на ВАС, в исторически аспект, се предпоставя от  етапите 

в развитието на административното правораздаване в България. За същинска 

тълкувателна дейност, по смисъла и предмета, посочен в настоящото изследване, 

можем да говорим, едва след приемането на Конституцията от 1991 г. и 

действителното възстановяване на съда през 1996 г.  

За изясняване на същността и значимостта на извършваната от Върховния 

Административен Съд, тълкувателна дейност, обаче, за периода на изследване след 

1996 г., е необходимо и по-долу ще бъдат отличени, като времеви интервал и 

характеристики,  основните периоди в развитието на административното право и 

статута на върховния съд, с оглед правния институт на тълкуването.   

а/. Първи период: от 1878 г. до 1947 г.  

Административното правосъдие е елемент на правната ни система, предвидено 

изначално с установяването на Третата Българска държава. На 25 ноември 1878 г. е 

учреден Върховен съд с три отделения - наказателно, гражданско и административно. 

Последното е предшественикът на Върховния административен съд.  

Първият нормативен акт, урегулиращ административното правосъдие е Законът за 

административното правосъдие, обнародван в брой 74 на “Държавен вестник” от 3 

април 1912 г. С този закон е учреден и първият Върховен  административен съд на 

третата българска държава.  

На Върховния административен съд към този момент са подсъдни всички жалби 

срещу административните актове на публичните власти, освен изрично изключените 

със закон.   

В този период, при действието на Конституцията на Българското княжество от 

16.04.1879 г. /Търновската Конституция/, тълкуването на законите е предоставено в 

изключителната компетентност на Народното събрание, съгласно чл. 44 от същата2 и за 

Върховния административен съд, не е предвидена възможност или право да тълкува 

изрично административните правни норми, тяхното приложение и действие, извън 

обхвата на правоприлагащата му правораздавателна дейност. Към този период в 

развитието на административното правораздаване, е законодателно уредено и 

                                                           
2 Чл. 44 от Конституцията от 1879 г. : „Ни единъ законъ не може да се издаде, допълни, измени, и 

отмени, докле той по напредъ не се обсъди и приеме отъ Народното Събрание, което има право така 

също и да тълкува неговий истинни смисълъ.“ 
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допустимо само и единствено автентичното тълкуване на законите от Народното 

събрание и е изключена нормативно възможността друг орган в държавата да 

осъществява тълкувателна дейност, чийто резултат да се ползва със задължително 

правнообвързващо действие. Правото на Народното събрание да тълкува законите е 

нормативно уредено в Глава Х от Конституцията /„За законите“/, Глава XV /„Какви 

работи има да върши Народното събрание“/ и Глава XVI „За реда по който се внасят и 

разглеждат проектите и предложенията“/. Доколкото друго не е предвидено, специално 

за тълкувателните закони, съгласно Конституцията от 1879 г., инициативата за 

приемането на тълкувателен акт-закон, е на Княза или на Народното събрание, като 

конкретни законопроекти на правителството, се внасят от съответните министри, по 

заповед на Княза. Право да внесе законопроект и предложение, има и всеки народен 

представител, ако то е подписано от една четвърт от присъстващите народни 

представители. Тази процедура за извършване на автентично тълкуване на закона, 

предвидена в Конституцията, не се различава от общата процедура за иницииране и 

приемане на закон, като е налице съвпадение между субектите на законодателна 

инициатива изобщо и тези, сезиращи Народното събрание, с искане за тълкуване. 

За периода от 1878 г. до 1947 г., Върховният Административен Съд, считано от 

учредяването си през 1912 г., не разполага с конституционоустановено правомощие да 

извършва тълкувателна дейност, като правен механизъм за изследване и установяване 

на действителната воля на законодателя, при наличието на неясноти или непълноти на 

правна норма и/или закон. Тълкуването на административните норми от съда, е изцяло 

въз онова и в рамките на правораздавателната му дейност, като за пълнота на 

изложението е необходимо да отбележим, че с изменения на Закона за 

административното правосъдие, направени през 1915 и 1922 г., правомощията на 

Върховния административен съд са значително ограничени. По-късно с приемането на 

Наредба-закон за административното правосъдие от 12.11.1934 г. е приета 

самостоятелна правна уредба на Върховния административен съд.  Нормата на чл. 88 

от тази Наредба-закон, постановява, че ако при разглеждането на делото по жалба, 

подадена по реда на чл. 78, отделението на съда изкаже мнение за нужда да се разясни 

смисъла на законите за установяване на еднообразна практика, делото се предава за 

решение на общо събрание, ако то в разпоредително заседание, постанови 

разглеждането му да стане от него. В този смисъл, следва да се приеме, че 
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тълкувателната дейност на ВАС, е нормативно установена, във връзка с 

правораздавателната му дейност.  

Независимо от това, че извършването на изрично тълкуване на нормите на закона, 

чрез конкретна нормативноустановена обща процедура, при наличието на неясноти и 

пропуски в правните норми, не е  предвидено, чрез постановяването на тълкувателни 

актове на ВАС и ВКС, в този период, съгласно Правилник за обнародване на 

решенията и определенията на ВКС и Върховния административен съд от 5. IV. 1935 

г., решенията и определенията на ВКС и ВАС, с които се разяснява точният смисъл 

на законите, се обнародват за всеобщо сведение и ръководство. 

б/. Втори период: от 1948 г. до 1991 г.  

➢ Тълкуване на правните норми, при действието на Конституцията на Народна 

Република България от 1947 г. . 

След държавния преврат на 09.09.1944 г., Търновската конституция, продължава да 

действа още три години, като постепенно в този период, загубват действието си 

съществени елементи от нейната уредба, с оглед спецификите на конкретните 

политически и икономически условия. С референдум от 08.09.1946 г., България е 

провъзгласена за Народна република, която заменя монархията. Първоначалният 

проект на конституцията, предвижда както разделение на властите, така предвижда 

съществуването на Върховния административен съд. В окончателния вариант, който е 

приет, този съдебен орган отпада. 

Приетата на 06.12.1947 г. Конституция на Народна Република България /т.нар 

Димитровска Конституция/, не възпроизвежда принципа за разделение на властите в 

държавата и предвижда йерархическо устройство на органите в държавата, въз основа 

на демократически централизъм, при който един орган концентрира в себе си единната 

и неделима държавна власт . Същата не предвижда съдебен контрол на актовете на 

администрацията, в резултат на което през 1948 г. Върховният административен съд е 

закрит със Закона за устройството на народните съдилища. 

Народното събрание е върховен орган на държавната власт, като е допустимо 

осъществяването на определени държавни дейности, разделени по функционален 

признак, само за предвидените по конституцията органи, които са подчинени на 



                                                                                                                          
 

6 
 

Народното събрание.3 Основният закон на държавата, предоставя  правомощие за 

тълкуване на законите, изключително в компетентността на Президиума на Народното 

Събрание4, съгласно чл. 35, т. 4 от КНРБ 1947 г. Президиумът е върховен, 

конституционоустановен орган на държавата, който има правото да тълкува законите 

чрез постановяването на Укази. Същият се избира и се отчита пред Народното 

Събрание. Представлява върховен колективен държавен орган, с правомощията, 

предвидени в чл. 35 от КНРБ от 1947 г., в чийто персонален състав влизат народни 

представители и се отчита за дейността си пред народното събрание. При действието 

на тази нормативна уредба, е уредена възможността, отново, единствено за автентично 

тълкуване на приеманите закони, което, обаче, е предоставено в правомощията на 

конкретен орган, съставен от избрани представители на народното събрание - 

Президиум. Съдебен контрол за законосъобразност на актовете на органите на 

държавна власт, не е предвиден. Тълкуването на законите, извършвано от Президиума 

на Народното Събрание, се ползва със степен на задължителност, по отношение на 

всички правни субекти.  

➢ Тълкуване на правните норми, при действието на Конституцията на Народна 

Република България от 1971 г.  

Третата конституция на Република България е приета чрез национален референдум 

на 16.05.1971 г. и е в сила от 18.05.1971 г. Съществен елемент на тази конституция, е 

идеологическата постановка, че Българската комунистическа партия е ръководна сила 

в държавата и обществото /чл. 1, ал. 2/ . Народното събрание, съединява 

законодателната и изпълнителната дейност и изпълнява върховен контрол в държавата 

/чл. 67/. Президиумът, като висш държавен орган е заменен с Държавен съвет, с 

широки правомощия. Според КНРБ 1971 г., в правомощията на новия колективен 

върховен държавен орган остава и изключителната компетентност за автентично 

тълкуване на законите. Нормата на чл.  93, т. 8 КНРБ 1971 г., постановява, че 

Държавният съвет прави задължително тълкуване на законите. Въз основа на 

изложеното следва, че през този етап, тълкуването на законите е легално, поради това, 

                                                           
3 Чл. 15 от КНРБ 1947 г. постановява: „Народното събрание е върховен орган на държавната власт. В 

рамките на Конституцията то е носител на държавната власт във всичката й пълнота, доколкото отделни 

функции не влизат, по силата на Конституцията, в компетентността на другите подчинени нему органи 

на държавната власт и на държавното управление.“ 
4 Чл. 35, т. 4 от КНРБ 1947 г. постановява: „Президиумът на Народното събрание върши следната 

работа:… Дава задължителни за всички тълкувания на законите“. 
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че се извършва от точно определен орган на държавна власт-Държавния Съвет, като 

именно това тълкуване има официален характер, като се ползва със задължително 

действие по отношение на всички субекти на правото. Доколкото същия, като 

колективен орган се състои от народни представители, може да се направи извод, че 

това тълкуване е и автентично, без да се извършва от всички представители на 

законодателната власт. Т.е. легално, официално и автентично тълкуване, се извършва 

от законодателния орган чрез избран от него Държавен съвет. 

През този период, структурата, компетентността и дейността на съдилищата в 

държавата, е уредена от Закона за устройството на съдилищата от 1976 г., /Обн. ДВ. 

бр.23 от 19 Март 1976г. и отменен с § 14, т. 1 от преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за съдебната власт - ДВ, бр. 59 от 22 юли 1994 г./  

Съгласно Закона за устройство на съдилищата, чл. 3, ал. 1, съдебната система се 

състои от Върховния съд, окръжните, районните и военните съдилища. Извънредни 

съдилища не могат да се създават. Административни съдилища няма.  

В правомощията на Върховния съд, на основание чл. 43, ал. 2 се включва правото и 

задължението на последния да насочва дейността на съдилищата и особените 

юрисдикции и да упражнява съдебен надзор върху нея, като: 1/. издава ръководни 

постановления и тълкувателни постановления и решения; 2/. разглежда делата, 

образувани по реда на извънредните способи за отмяна на влезли в сила актове на 

всички съдилища, както и на особените юрисдикции, освен ако в закон е предвидено 

друго. Нормата на чл. 43, ал. 3 постановява, че Върховният съд може да внася в 

Народното събрание законопроекти, а Държавния съвет - проекти за нормативни укази. 

Именно чл. 43, ал.2, т. 1 от Закона за устройство на съдилищата, е правното 

основание, въз основа на което, Върховният съд, е компетентен, да извършва 

тълкувателна дейност. Това тълкуване по своя характер е съдебно и обобщаващо, с 

което се цели уеднаквяване на практиката на съдилищата. В тази хипотеза, Върховният 

съд, е оправомощен да издава тълкувателни решения, с които се дават указания, по 

какъв начин да бъдат тълкувани отделни разпоредби на закона от съдилищата. Тези 

тълкувателни актове на Върховния съд имат за адресат низшестоящите съдилища и са 

задължителни за тях. За разлика от автентичното и легално тълкуване на законите, 

установено като правомощие на Президиума /по-късно Държавния Съвет/ на 

Народното събрание, това тълкуване не е автентично и задължително по отношение на 
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всички правни субекти. Независимо от това, исторически тълкувателните решения на 

Върховния съд, чрез задължителността и за правоприлагащите органи, постига, с 

опосреден ефект, еднакво тълкуване и прилагане на неясните и противоречиви 

разпоредби на нормите, но трудно тълкуването с ненормативен акт може да окачестви 

тълкувателните решения като източници на правото. В Правомощията на общото 

събрание на Върховния Съд, съгласно чл. 51 от закона, е : Общите събрания на 

наказателните и гражданските колегии да издават тълкувателни решения по спорни 

или противоречиви въпроси по прилагането на закона. Нормата на чл. 52, ал. 1, 

определя, че тълкувателните решения на общото събрание на колегиите служат за 

ръководство на съдилищата и особените юрисдикции. Предложения за издаване на 

тълкувателни решения могат да правят министърът на правосъдието, главният 

прокурор и председателят на Върховният съд.  

Съгласно чл. 58 от Закона за устройство на съдилищата, Пленумът на Върховния 

съд: 1/. издава тълкувателни постановления по прилагането на закона и 2/. насочва 

дейността на съдилищата и на особените юрисдикции чрез ръководни постановления.  

За разлика от тълкувателните решения, Тълкувателните постановления на Пленума на 

Върховния съд са задължителни за съдилищата и особените юрисдикции, както и за 

административните органи, актовете на които подлежат на съдебен надзор, съгласно 

нормата на чл. 59.  

В областта на административното правосъдие, през този период е частично 

възстановено обжалването на административни актове със Закона за 

административното производство /ЗАП//Обн., ДВ, бр. 90 от 13.11.1979 г., отменен ДВ, 

бр. 30, от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006, с изключение на дял трети, който е в сила 

от 01.03.2007 г./ АПК от 2006 г./, който урежда производството по издаване, обжалване 

и изпълнение на индивидуалните административни актове. Чл. 33, ал. 1 от ЗАП, 

установява възможност за съдебно обжалване за административните актове, по 

отношение на тяхната законосъобразност. Компетентни да разглеждат 

административни дела, обаче, за този период, са общите съдилища, поради което и 

тълкувателната дейност, в областта на административното право, попада в обхвата на 

тълкувателната дейност, извършвана от Върховния съд, съгласно  Закона за устройство 

на съдилищата. В този смисъл, до възстановяването на Върховния Административен 

съд, като конституционоустановен върховен съдебен орган, с Конституцията от 1991 г. 
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и реалното му функциониране, след 1996 г., което нормативно е уредено със Закона за 

върховния административен съд, обн. ДВ, бр. 122 от 19.12.1997 г., тълкуването на 

неясните и противоречиви разпоредби на нормите, в областта на административното 

право, се извършва чрез постановяването на тълкувателни решения и постановления на 

Върховния съд. Историческа крачка, е реализирана с приемането на Конституцията от 

1991 г., която възстанови общата клауза за обжалването на всички административни 

актове, с изключение на изрично посочените със закон.  

➢  Тълкуване на правните норми, при действието на Конституцията на 

Република България от 1991 г.  

Действащата Конституция на Република България /КРБ/ е приета от Седмото 

Велико Народно събрание, обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г.  

Последващите и изменения /ДВ, бр. 85 от 26.09.2003 г. 

 ДВ. бр.18 от 25.02.2005 г., ДВ, бр. 27 от 31.03.2006 г., ДВ, бр.78 от 26.09.2006 г. - 

Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., ДВ, бр. 12 от 6.02.2007 г., ДВ. бр.100 

от 18 Декември 2015г./, са свързани предимно с изменения във връзка с влизането на 

Република България в Европейския съюз и нямат пряко отношение към статута на 

Върховния административен съд и осъществяваната от него тълкувателна дейност в 

областта на административното правосъдие, освен във връзка с тълкуването на 

правните норми по същество от ВАС, във връзка с примата на правото на Съюза, което 

не е предмет на настоящия исторически преглед. 

Конституцията от 1991 г., установява изрично в основния закон на държавата, 

принципа за разделението на властите, като държавната власт се разделя на 

законодателна, изпълнителна и съдебна. Глава шеста 

„Съдебна Власт“, урежда основните принципи и конституционната структура на 

съдебната власт, като въвежда ясно в нормата на чл. 118 нейната легитимност.   

Съгласно чл. 119 от Конституцията, правораздаването в Република България се 

осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, 

апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. 

чл. 119, ал. 2 предвижда възможността за създаването на специализирани съдилища, 

със закон, каквито представляват създадените и функциониращи от 2006 г., 

административни съдилища.  
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 От 1991 г., се възстановява като конституционоустановен орган на съдебната 

власт Върховния Административен Съд, който не съществува за период от повече от 

50 години в правосъдната система на България, считано от закриването му през 1948 г. 

със Закона за устройството на народните съдилища. 

 Основните правомощия на Върховния административен съд, предвидени в чл. 125 

от Конституцията установяват, че ВАС осъществява върховен съдебен надзор за 

точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване и се 

произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на 

министрите, както и на други актове, посочени в закона. Това е именно пряката норма 

на Конституцията, която представлява основен източник на тълкувателната 

компетентност на Върховния Административен съд. Нормата на чл. 119 от 

Конституцията възстановява ВАС, а нормата на чл. 125, ал. 1, изрично въвежда като 

конституционоустановено правомощие на ВАС, осъществяването на тълкувателна 

дейност в областта на административното правораздаване. 

Съдът е възстановен като действащ орган на съдебната власт едва през 1996 г. и 

дейността му първоначално се регулира за периода 1997-2007 г. от Закона за 

Върховния Административен съд /обн. ДВ, бр. 122 от 19.12.1997 г., отменен от 

01.03.2007 г./ 

в/. Тълкувателна дейност на ВАС, за периода след 

възстановяването му през 1996 г. до настоящия момент.  

Исторически, осъществяваната от ВАС, тълкувателна дейност, за периода от 

конституционното му възстановяване след 1991г., до настоящия момент, може да бъде 

разделена, въз основа на приложимите правни норми, урегулиращи постановяването на 

тълкувателни актове, на три подпериода. Основен признак за това историческо деление 

е законоустановената процедура за приемане на тълкувателни актове от ВАС, за 

периода след възстановяването му през 1996 г. като орган на съдебната власт. 

А/. Първи период от 1996 г. до 2006 г. 

Този период се характеризира с това, че ВАС, е възстановен като съдебен орган в 

съдебната система на България и започва да правораздава, както и да осъществява 

правомощието си по чл. 125, ал. 1 от Конституцията.   
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Два са основните законодателни акта, които нормативно регулират тълкувателната 

дейност на ВАС, в този период - Законът за съдебната власт от 1994 г. и Законът за 

Върховния административен съд от 1997 г..  

С приемането на Закона за съдебната власт  от 1994 г., / ДВ, бр. 59 от 22 юли 1994 

г./, в Раздел VIII: „Върховен административен съд“, при нормативното уреждане на 

статута и правомощията на ВАС, в съответствие с Конституцията от 1991, без да е 

изрично конкретно установена цялостно и детайлно процедурата по приемането на 

тълкувателни решения от ВАС, е уредена тълкувателната дейност, като специално 

правомощие на ВАС.  

Съгласно чл. 95, ал. 3 от ЗСВ, Върховният административен съд заседава в състав 

от: Общо събрание на съответната колегия на ВАС - когато произнася тълкувателни 

решения по приложението на закона при неправилна или противоречива съдебна 

практика както и когато се вземе решение за сезиране на Конституционния съд на 

основание чл.150, ал.1 от Конституцията. Нормата на чл. 96, ал. 1 от ЗСВ, постановява, 

че в заседанията на Общото събрание на съдиите участват, като изразяват становище, и 

прокурори от прокуратурата при Върховния административен съд. На основание чл. 

96, ал. 2 от ЗСВ, в заседанията на общото събрание на съдиите за произнасяне на 

тълкувателни решения задължително участват заместникът на главния прокурор или 

друг прокурор от прокуратурата при Върховния административен съд, както и 

председателят или член на Висшия адвокатски съвет, които изразяват становище. 

Съгласно ал. 3 на същата норма Министърът на правосъдието по право участва в 

работата на общото събрание на съдиите от Върховния административен съд, като 

изразява становище. Чл. 96, ал. 4, определя, че Председателят на Върховния 

административен съд или негов заместник може да покани за участие и изразяване на 

становище в заседанията на общото събрание съдии от окръжните съдилища и 

изтъкнати специалисти от правната теория и практика. Поканените за участие, по този 

ред, не гласуват при вземане на решенията.  Нормата на чл. 97 от ЗСВ, е в съотвестсвие 

с  чл. 44 от ЗВАС, обнародван през 1997 г., като посочва изрично 

активнолегитимираните субекти, които са носители на правото на предложение за 

постановяване на тълкувателно решение, а именно : Председателя на Върховния 

административен съд, министъра на правосъдието, главния прокурор и заместника на 

главния прокурор във Върховната административна прокуратура. Чл. 97, ал. 2 от ЗСВ, 
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установява правното действие на тълкувателните решения на ВАС, възпроизведено по-

късно в чл. 45 от ЗВАС, като постановява, че те са задължителни за органите на 

съдебната и изпълнителната власт. ЗСВ установява и още един важен елемент на 

процедурата относно валидността на тълкувателните решения на ВАС, а именно 

приемането на тълкувателни решения на ВАС, се извършва с обикновено мнозинство 

от общия брой на всички съдии.  

Вторият нормативен акт, който урежда тълкувателната дейност на ВАС, през този 

период, е Законът за Върховния административен съд, /обн. ДВ, бр. 122 от 19.02.1997 

г., отм. 01.03.2007 г./. Тълкувателната дейност на ВАС, като една от основните 

дейности на съда, е уредена в Раздел V, на Закона за ВАС. Нормата на чл. 44 

постановява, че Общото събрание на съдиите във ВАС, се произнася с Тълкувателни 

решения, по противоречива или неправилна съдебна практика. Общото събрание на 

съдиите от ВАС, заседава, с участието на Заместник главния прокурор при Върховния 

административен съд и на Председателя или на член на Висшия адвокатски съвет. 

Носители на активна легитимация да направят предложение за постановяване на 

тълкувателно решение са: министъра на правосъдието и правната евроинтеграция; 

главния прокурор на Република България; заместник главния прокурор при ВАС и 

председателя на ВАС.  

Чл. 45 от Закона за ВАС, определя правното действие на тълкувателните решения, а 

именно постановява, че те са задължителни за органите на съдебната власт, за 

изпълнителната власт и за органите на местното самоуправление. Тази нормативна 

уредба е крайно лаконична и не урежда процедурата за приемането на тълкувателните 

решения на ВАС в детайли. 

Б/. Втори Период от 2006 г.до 2007г. 

Този кратък във времето едногодишен период се характеризира, с това, че с 

приемането на първия Административнопроцесуален кодекс, е изрично уредена за 

пръв път, в административен закон-кодекс, процедурата на тълкувателната дейност, 

извършвана от ВАС, като е въведен Дял Четвърти „Тълкувателни актове“. Конкретните 

процедурни правила са уредени в Глава шестнадесета „Тълкувателни решения и 

тълкувателни постановления“. Същата се прилага за периода до отмяната и, считано от 

приемането на АПК,  обн. ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 01.01.2007 г., до 

отмяната и, ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г.  
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Независимо от краткия срок, в който се прилага, Глава шестнадесета на АПК, има 

своето историческо и правно значение, за тълкувателната дейност на ВАС, с оглед на 

това, че процедурата за приемане на тълкувателни актове е за пръв път, изрично 

законодателно уредена в кодекса. Нормите на чл. 258 и чл. 259, по своя характер, 

въвеждат легални определения за видовете тълкувателни актове, приемани от ВАС. 

Конкретно е определен правният характер и действие на тълкувателното решение и 

тълкувателното постановление. Нормативно е установено правното действие на 

тълкувателните решения, които служат за ръководство на съдилищата и 

административните органи, а за постановленията е определена правнозадължителната 

им сила за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местно 

самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове. 

Нормата на чл. 260 от АПК, урежда статута и хипотезите /при противоречива съдебна 

практика/, при които се приемат Съвместни тълкувателни постановления на ВАС и 

ВКС. Специфично, за тези постановления е правнозадължителният им характер, както 

за органите на съдебната, изпълнителната власт и органите на местно самоуправление, 

но и за гражданите и техните организации.  

Съществен принос, в уредбата на тълкувателната дейност в глава шестнадесета на 

АПК, е разширяването на кръга на субектите, които могат да сезират до общите 

събрания, посочени в чл. 262 от АПК с искания за постановяването на тълкувателни 

актове, в зависимост от вида им. Съгласно чл. 261, право да искат постановяване на 

тълкувателно решение имат: Председателите на ВКС и ВАС, главния прокурор и 

неговия заместник при Върховна административна прокуратура, омбудсманът, 

министърът на правосъдието, председателите на административните съдилища, 

председателят на Висшия адвокатски съвет и съдебните състави на ВАС, по конкретни 

дела. Без да е изрично посочено, тълкуване на чл. 261, ал. 2, се установява, че искания 

за постановяване на тълкувателни постановления, освен правните субекти, посочени в 

чл. 261, ал. 2, могат да правят и страните по дела, по които има влезли в сила 

противоречиви решения и определения. Кодексът определя и формата и съдържанието 

на искането, като условия за неговата допустимост, както и процедурата за образуване 

и разглеждане на тълкувателно дело, съгласно чл. 264 от АПК. Интерес представлява 

установената на този етап възможност за определянето на един или няколко съдии-

докладчици, независимо от това, че не е изрично уреден критерият за възлагане на 
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тълкувателното дело, с разпореждане от Председателя на ВАС. За разлика от 

предвидената възможност за участие на други  органи и лица, предвидена по 

предходния ред, установен в Закона за съдебната власт от 1994 г., в глава шестнадесета 

на АПК, тези лица, изрично са конституирани като заинтересовани органи и лица, в чл. 

265 от АПК и е гарантирана възможността да депозират писмено становище или устно 

изложение на заседанието на общото събрание. Нормата на чл. 265, ал. 4 от АПК 

въвежда императивно задължение за участие в заседанията на общото събрание на 

ВАС, при постановяване на тълкувателни актове, на заместника на главния прокурор 

при Върховна административна прокуратура и председателя на Висшия адвокатски 

съвет, които изразяват становище.  Участието на министъра на правосъдието е по 

право, като изразява становище. В чл. 266 от АПК, е законодателно уреден кворума за 

провеждане на общи събрания и гласуванията на тълкувателните актове с обикновено 

мнозинство. Въведен е и препоръчителен срок, за приключване на тълкувателното 

дело, който е три месеца за тълкувателните решения и шест месеца, за тълкувателните 

постановления, считано от внасянето на искането за постановяването им. Въведено е 

изискване за обнародване в „Държавен вестник“ на тълкувателните постановления, 

поради задължителния им характер за всички органи на съдебната, изпълнителна власт 

и органите на местно самоуправление и за всички граждани  и техните организации. 

Същинската процедура по образуване и разглеждането на депозираното искане за 

постановяване на тълкувателно решение по чл. 258 от АПК или тълкувателно 

постановление по чл. 259 от АПК, е уредена в чл. 264-265 от АПК. При всички случаи 

на отправено искане, с разпореждане на председателя на ВАС, се образува 

тълкувателно дело. Петчленен състав на ВАС, в който задължително участва 

определения съдия-докладчик или съдии-докладчици, се произнася с определение по 

допустимостта на искането, в едномесечен срок. Когато не са налице предпоставките 

за допустимост, в случаите, когато искането не изхожда от легитимирано лице или не 

са налице основанията за постановяване на тълкувателно решение /при спорни въпроси 

при тълкуването и прилагането на закона/ или тълкувателно постановление /при 

противоречива или неправилна съдебна практика по прилагане на законите в 

административното правораздаване/,  с мотивирано определение, искането се 

отклонява и делото се прекратява изцяло или частично. Когато определеният 



                                                                                                                          
 

15 
 

петчленен състав е постановил определение за допустимост на искането, в 7-дневен 

срок, председателят на ВАС, определя дата за разглеждането му.    

Глава Шестнадесета на АПК „Тълкувателни актове“, е отменена с ДВ, бр. 64 от 

07.08.2007 г., като процедурата за приемане на тълкувателни решения и постановления 

от Върховния административен съд, е нормативно установена в приетия нов Закон за 

съдебната власт, обнародван в същия ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г.    

В/. Трети Период-Действащата към настоящия момент уредба на 

тълкувателната дейност, считано от 07.08.2007г. 

Тълкувателната дейност на върховните съдилища в държавата, в т.ч. Върховния 

касационен съд и Върховния административен съд на Република България, към 

настоящия момент е законодателно уредена общо в Закона за съдебната власт, обн. ДВ, 

бр. 64 от 07.08.2007 г. С това законодателят за втори път извежда нормативната уредба 

на конституционноустановената тълкувателна  дейност на ВАС, освен в 

Конституцията от 1991 г. и в основния устройствен закон на съдебната власт. Съдържа 

се в Раздел Х „Тълкувателни решения и тълкувателни постановения“ на Закона за 

съдебната власт от 2007 г. Видовете тълкувателни актове, под формата на 

тълкувателни решения и тълкувателни постановления, не са изведени като легални 

определения, а разделението им е извършено въз основа на това, дали се приемат само 

от един от върховните съдилища или и от двата съвместно. Съгласно чл. 124 от ЗСВ, 

тълкувателни решения приемат колегия или колегиите във Върховния 

административен съд, когато е налице „противоречива“ или „неправилна“ съдебна 

практика по тълкуването и прилагането на закона. /чл. 124, ал. 1 и чл. 124, ал. 1, т. 4 и 5 

от ЗСВ/. За разлика от всички предходни нормативни уредби на тълкувателната 

дейност на Върховния административен съд, с приемането на ЗСВ, е установено, че 

тълкувателното постановление като форма на тълкувателен акт, може да бъде прието, 

само съвместно от Общото събрание на съдиите от съответните колегии на ВКС и 

ВАС, тогава, когато се констатира „противоречива“ или „неправилна“ съдебна 

практика между Върховния касационен и Върховния административен съд. 

Тълкувателните актове на ВАС, са във формата на тълкувателни решения, като отпада 

възможността за постановяване на тълкувателен акт, при „спорни въпроси по 

тълкуването и прилагането на закона“ / по чл. 258 от АПК /отм./.  Същевременно е 

ограничен кръга на лицата, които могат да правят искане за тълкуване и съгласно чл. 
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125 от ЗСВ, това са: председателят на ВКС, председателят на ВАС, главният прокурор, 

министърът на правосъдието, омбудсманът или председателят на Висшия адвокатски 

съвет.  Съгласно чл. 127 от ЗСВ, искането се подава до общото събрание на 

съответната колегия или колегии, за постановяване на тълкувателно решение и до 

общите събрания на съдиите от съответните колегии на ВКС и ВАС, при искане за 

постановяване на съвместно тълкувателно постановление. Общите правила за 

допустимост и редовност на искането са уредени в чл. 127 от ЗСВ. Запазено е 

изискването за образуването на тълкувателно дело с разпореждане на председателя на 

ВАС, а при искане за тълкувателно постановление се издава съвместно разпореждане 

на председателите на ВАС и ВКС. Нормативната уредба не предвижда 

постановяването на определения по допустимостта на производството. Отпада 

изискването за задължително уведомяване на заинтересованите страни, както и 

императивно установеното в процесуалния закон участие на заместника на главния 

прокурор при Върховна административна прокуратура и председателя на Висшия 

адвокатски съвет, които изразяват становище.  Нормата на чл. 129 от ЗСВ, предвижда 

възможност за участие на главния прокурор или определен от него заместник, 

министърът на правосъдието или определен от него заместник и председателя на 

Висшия адвокатски съвет или определен    

от него заместник. Предвидена е възможност от страна на Председателя на ВАС, да 

бъдат поканени и други юристи и омбудсмана за участие в заседанието. Чл. 129, ал. 3 

ЗСВ, задължава да бъдат уведомени за датата на заседанието, посочените в ал. 2 и 3 

лица, но участието им не е задължително. В качеството си на страни в производството, 

те могат  да изразят становище. За разлика от уредбата в АПК,ч л. 130 от ЗСВ, въвежда 

еднаква правнозадължителна сила и действие, както на тълкувателните решения, така и 

на съвместните тълкувателни постановления, като определя, че те са задължителни за 

органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местно самоуправление, 

както и за всички органи, които издават административни актове. Гражданите и 

техните организации, не са посочени като адресат, по отношение на който, е налице 

задължителност на тълкувателните актове. В ЗСВ, отпада обнародването на 

тълкувателните постановления, предвидено в отменената глава шестнадесета на АПК. 

Същевременно е императивно установено ежегодно публикуване на тълкувателните 
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решения в Бюлетин на ВАС, съответно ВКС, а за съвместните тълкувателни 

постановления- и в двата бюлетина. 

Към настоящия момент процесуалните правила, по които Върховният 

Административен Съд, осъществява тълкувателната си дейност по разглеждане и 

решаване на искания за тълкуване, освен в Раздел Х „Тълкувателни решения и 

тълкувателни постановения“ на Закона за съдебната власт от 2007 г., се съдържат и в: 

➢ Правила за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на 

съдиите от първа и втора колегия на Върховния административен съд и от 

Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен 

съд, приети на Пленума на Върховния административен съд от 20.10.2014 г.  

 и 

➢ Правила за приемане на съвместни тълкувателни постановления от колегиите 

на съдиите от Върховния касационен съд и от Върховния административен 

съд, приети от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и 

Върховния административен съд на 02.07.2015 г.  

Правилата имат характер на вътрешно нормативен акт и съдържат процесуални 

норми, които определят реда за образуване, разглеждане на тълкувателни дела  и 

приемането на тълкувателни решения от Общото събрание на съдиите от първа и втора 

колегия на Върховния административен съд и от Общото събрание на съдиите от 

колегиите на Върховния административен съд или за определят реда за образуване, 

разглеждане и приемане на съвместни тълкувателни постановления по чл. 124, ал. 2 от 

Закона за съдебната власт и по чл. 124 и чл. 125 от Конституцията на РБ от Общото 

събрание на колегиите на съдиите от Върховния касационен съд и от Върховния 

административен съд.  

❖ Нормативна уредба за приемане на Тълкувателни Решения: 

Правилата, за приемане на тълкувателни решения от ВАС, са приети на Пленума 

на Върховния административен съд от 20.10.2014 г.. Към настоящия момент, не е 

извършвана актуализация, съобразно последващите изменения в релевантните норми 

на ЗСВ. В правилата, е изрично изведено тълкуването на ВАС, че за „противоречива“ 

или „неправилна“ практика, се счита, както практиката на ВАС, така и тази на 

административните съдилища и районните съдилища, когато разглеждат 

административни дела, които са им подсъдни. Уреден е изрично въпросът, кога е 



                                                                                                                          
 

18 
 

допустимо приемането на съвместно тълкувателно решение от  Общото събрание на 

двете колегии на ВАС, съгласно чл. 124, ал. 1, т. 4 и 5 /предишни чл. 124, ал. 1, т. 3 и 4, 

цитирани в правилата/. Правилата, въвеждат, т.нар. уведомителен режим, при 

констатиране на основания за приемане на тълкувателни решения, като посочват 

лицата и случаите, при които може да се отправи писмено предложение до 

Председателя на ВАС, за изготвяне на искане по чл. 125 от ЗСВ, за постановяване на 

тълкувателно решение или тълкувателно постановление. Искането на председателя на 

ВАС, се депозира пред общото събрание на съответната колегия или пред общото 

събрание на двете колегии, в писмена форма и се мотивира.  В чл. 5.1, т. 2, от 

правилата, за пръв път е уреден и въпросът, че под практика, която е спорна, се има 

предвид само такава, по влезли в сила съдебни решения. Правилата предвиждат и 

възможност, при правна сложност, да бъде създадена комисия, която да подпомага 

докладчиците / чл. 6.1/, както и възможността в предмета на тълкуването, освен 

поставените в искането въпроси, да бъдат включени и други, които са от значение и 

във връзка с основното искане.  

Процедурата, се реализира на няколко етапа: Образуване на делото, с 

разпореждане на Председателя на ВАС и определяне на един или няколко докладчика; 

Производство по допустимостта на искането, която се извършва от докладчика/ците по 

делото; Насрочване на закрито заседание за произнасяне по допустимостта на искането 

/което се насрочва по искане на докладчика, с разпореждане на Председателя на ВАС/; 

Производство по допустимостта, което приключва с Определение на Общото събрание 

на съдиите от съответната колегия, с което искането се отклонява или допуска; 

Насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание /когато е 

допуснато/, с разпореждане на председателя на ВАС, след което той насрочва дата за 

произнасяне в закрито заседание. За произнасянето докладчика по делото изготвя 

писмен доклад за проект за тълкувателно решение. Гласуването се извършва по реда на 

поставените въпроси, като се приема решение или се отхвърля /отклонява/ искането; 

Изготвяне на проект-решение от докладчиците /с мотиви и диспозитив/; Закрито 

заседание за приемане на проекта за тълкувателно решение /насрочва се с 

разпореждане на Председателя на ВАС/.  

Правилата, предвиждат кворум за провеждане на общите събрания. 

Мнозинството е уредено в закона - повече от половината от всички съдии в колегията 
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или колегиите. При липса на мнозинство за приемане на решение Общото събрание 

провежда повторно произнасяне и ако не се постигне изискуемото по т. 13.2 

мнозинство, искането за приемане на тълкувателно решение се отклонява. 

Тълкувателните решения се публикуват на интернет страницата на ВАС  и в годишния 

бюлетин и се съхраняват в архива на съда.  

❖ Нормативна уредба за приемане на 

съвместни Тълкувателни Постановления на ВАС и ВКС: 

Правилата за приемане на съвместни тълкувателни постановления от колегиите 

на съдиите от Върховния касационен съд и от Върховния административен съд са  

приети от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния 

административен съд на 02.07.2015 г. Същите определят реда за образуване, 

разглеждане и приемане на съвместни тълкувателни постановления по чл. 124, ал. 2 от 

Закона за съдебната власт и по чл. 124 и чл. 125 от Конституцията на Република 

България от Общото събрание на колегиите на съдиите от Върховния касационен съд и 

от Върховния административен съд. В правилата, изрично са посочени основанията за 

приемане на съвместни тълкувателни постановления, като е посочено изрично, че 

същите се приемат при противоречива или неправилна съдебна практика между 

Върховния касационен съд и Върховния административен съд, при противоречива или 

неправилна съдебна практика между общи и административни съдилища в страната, и 

при противоречива практика на смесените състави по чл. 135, ал. 4 от 

Административнопроцесуалния кодекс.  Правилата също изрично уреждат 

уведомителния режим, при констатиране на противоречива или неправилна практика, 

както и лицата, които имат правото да уведомят съответните ръководители на колегии 

във ВАС или ВКС, които могат да направят писмено предложение до председателя на 

съда за изготвяне на искане по чл. 125 от ЗСВ за приемане на съвместно тълкувателно 

постановление. Въз основа на уведомлението ръководителят на колегията след 

проверка на обстоятелствата може да отправи писмено предложение до председателя 

на съответния съд за изготвяне на искане по чл.125 от ЗСВ за приемане на съвместно 

тълкувателно постановление. Искането се подава от Председателя до общите събрания 

на съдиите от съответните колегии на Върховния касационен съд и на Върховния 

административен съд. 
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Процедурата, се реализира на няколко етапа: Образуване на делото, със 

съвместно разпореждане на Председателите на Върховния касационен съд и на 

Върховния административен съд. Със същото разпореждане се определят и по един 

или повече докладчици от съд, а по преценка – и съвместна комисия от двете съдилища 

на паритетен принцип, която подпомага докладчиците. Когато Общото събрание на 

съдиите от съответните колегии на Върховния касационен съд и Върховния 

административен съд приеме искането за недопустимо, го отклонява с определение. 

Когато искането е допустимо, председателите на Върховния касационен съд и на 

Върховния административен съд със съвместно разпореждане насрочват делото за 

разглеждане в открито заседание в едномесечен срок. На гласуване първо се подлага 

вариантът за тълкувателно постановление, предложен от докладчиците. При 

разногласие между докладчиците се гласуват последователно вариантите на всеки от 

тях. Всеки съдия може да гласува само за един от предложените варианти, като 

гласуването се извършва явно. Решение по искането се приема, ако при гласуването е 

постигнато изискуемото мнозинство от гласовете по т.13.2 от правилата, а при 

непостигане на изискуемото мнозинство, гласуването се  отлага или искането се 

отклонява след гласуване от Общото събрание. Приетият Проект за тълкувателно 

постановление - мотиви и диспозитив,  се изготвя от докладчиците и се приема на 

закрито заседание, свикано със съвместно разпореждане председателите на Върховния 

касационен съд и Върховния административен съд, за приемане на проекта за 

тълкувателно постановление. Гласуваният проект, се подписва от съдиите, участвали в 

окончателното гласуване на мотивите и диспозитива. Съдиите, подписали 

постановлението с особено мнение, могат да го мотивират писмено.  

Правилата, предвиждат кворум за провеждане на общите събрания и приема 

решения с мнозинство повече от половината от всички съдии в колегията или 

колегиите. Тълкувателните решения се публикуват на интернет страницата на ВАС и 

ВКС незабавно, както и в годишния бюлетин и на двете върховни съдилища.  

С нормата на чл. 131а от Закона за съдебната власт /нов-ДВ, бр. 62 от 2016, в 

сила от 09.08.2016 г./, е изрично вменено задължение за приемане на Вътрешни 

правила от Пленума на ВАС, с който да се определи редът за образуване и разглеждане 

на тълкувателни дела и за приемането на тълкувателни решения и постановления. 
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III. Процесуалноправни аспекти в тълкувателната съдебна 

практика на Върховния административен съд за периода 

1996 г. – 2019 г. Преглед на законодателната уредба по 

издаване на тълкувателни актове от Освобождението до 

наши дни. 
 

1. Извадка на процесуалните правила, уреждащи нормативната уредба на 

тълкувателната дейност на ВАС, в относимите редакции на източниците на 

правото. Същите са последователно посочени в хронологичен вид за периода 

от  1880 г. до 1997 г. 

• „ЗАКОНЪ за устройството на съдилищата въ България отъ 25 май 1880 

г.“ 

• „ЗАКОНЪ за устройството на съдилищата“, Обн., ДВ, бр. 7 от 12.01.1899г.  

Чл. 47. Върховниятъ касационенъ съдъ, въ общото разпоредително заседание 

по предложение отъ министра на правосъдието, се произнася и по въпроси, които на 

практика подигатъ съмнение и се решаватъ не еднакво отъ съдилищата. 

Тълкуванията, които върховниятъ касационенъ съдъ дава въ този случай на 

законите, се обнародватъ, по разпореждането на министъра на правосъдието, за 

сведение и ръководство на съдилищата. 

Чл. 234. Настоящиятъ законъ отменява закона за устройството на 

съдилищата въ България отъ 25 май 1880 г. и всичките други закони и наредби, които 

противоречатъ на неговите разпореждания. 

• „ЗАКОНЪ за административното правосъдие“, Обн., ДВ, бр. 74 от 

3.04.1912 г., в сила от 1.09.1912 г. 

Чл. 8. Върховниятъ административенъ съдъ се състои отъ две отделения, въ 

едното отъ които председателствува първиятъ председатель, а въ другото 

председательтъ на отделение. Въ едното участвува главниятъ прокуроръ, а въ другото - 

прокурорътъ на отделение. Общите събрания на върховния административенъ съдъ се 

председателствуватъ отъ първия председатель или, въ негово отсъствие, отъ 

председателя на отделение. Участвува главниятъ прокуроръ, а въ негово отсъствие - 

прокурорът на отделение. 
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Чл. 9. Разпорежданията на закона за устройството на съдилищата са 

задължителни и за върховния административенъ съдъ, доколкото те не противоречатъ 

на настоящия законъ. 

Чл. 53. Правилата на гражданското съдопроизводство се прилагатъ и по 

делата предъ върховния административенъ съдъ, доколкото не са отменени отъ 

настоящия законъ. 

Чл. 67. Настоящиятъ законъ влиза въ сила отъ 1 септемврий 1912 г., а 

върховниятъ административенъ съдъ се учредява и почва да функционира на 1 

октомврий 1912 г. 

• „ЗАКОНЪ за устройството на съдилищата отъ 2 януарий 1926 година“. 

• ЗАКОНЪ за устройство на съдилищата, Утвърденъ съ указъ № 174 отъ 

6.11.1934г. 

Чл. 41. Върховниятъ касационенъ съдъ, по предложение на Министра на 

правосъдието, се произнася въ общо разпределено заседание по въпроси, които на 

практика повдигатъ съмнение и не се решаватъ еднакво отъ съдилищата. 

Тълкуванията на законите, които той дава по тия случаи, се обнародватъ, по 

разпореждане на Министра на правосъдието. 

По предложение на Министра на правосъдието, В. к. съдъ се произнася и въ 

случаите, когато по едни и същи въпроси съществува разногласие по тълкуването на 

закона между общите и особени съдебни места и лица. 

(Нови ал. З. отъ 29 януарий 1941 г.) Най-малко две недели преди заседанието 

на съда, въпросътъ се предава на докладчикъ, който приготовлява по него писменъ 

докладъ. 

Докладътъ трябва да съдържа: 1) кратко изложение на фактическите 

обстоятелства; 2) въпросите, които се поставятъ на разрешение; 3) посочване 

юриспруденцията ако има такава и 4) всички други справки, които споредъ 

обстоятелствата на дадения случай биха се оказали нуждни за правилното разрешение 

на въпроса. 

Най-малко 7 дни преди заседанието, по единъ преписъ отъ доклада се 

съобщава на всички съдии отъ общото събрание на съдъ и на прокурора срещу 

подписъ. 

Докладътъ се счита неразделна часть отъ определението на съда. 
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Спазването на горните условия не е задължително, ако съдътъ съ мотивирано 

определение признае въпроса за бързъ. Въ такъвъ случай той се произнася не по-късно 

отъ 7 дни отъ постъпването на въпроса въ съда и по устенъ докладъ на докладчика. 

(Алинеи IV, V, VI, и VII отменени: З. отъ 16 августъ 1935 г. *). *) Отменени 

алинеи IV, V, VI, и VII на чл. 41 . Най-малко две недели преди заседанието на съда, 

въпросътъ се предава на докладчикъ, който приготовлява по тяхъ писменъ докладъ. 

Докладътъ трябва да съдържа: 1) кратко изложение на фактическите 

обстоятелства; 2) въпросите, които се поставятъ на разрешение; 3) посочване 

юриспруденцията ако има такива и 4) всички други справки, които споредъ 

обстоятелствата на дадения случай биха се оказали нуждни за правилното разрешение 

на делото. 

Най-малко 7 дни преди заседанието, по единъ преписъ отъ доклада се 

съобщава на всички съдии отъ общото събрание на съдъ и на прокурора срещу 

подписъ. 

Докладътъ се счита неразделна часть отъ определението на съда. 

Чл. 206. Настоящиятъ законъ отменява закона за устройството на 

съдилищата отъ 2 януарий 1926 година. 

• „НАРЕДБА ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОСЪДИЕ“, 

утвърдена с Указ № 175 от 06.11.1934 г., отм. Обн. ДВ. бр.182 от 12 ноември 

1934г., попр. ДВ. бр.188 от 19 ноември 1934г., изм. ДВ. бр.282 от 20 декември 

1937г., изм. ДВ. бр.142 от 1 януари 1942г. 

Чл. 88. Ако при разглеждането на делото по жалба, подадена по реда на чл. 

78, отделението на съда изкаже мнение за нужда да се разясни смисъла на 

законите за установяване на еднообразна практика, делото се предава за решение 

на общо събрание, ако то в разпоредително заседание, постанови разглеждането 

му да стане от него. 

 Чл. 89. След свършване на делото, постановеното решение се съобщава на 

надлежната юрисдикция за сведение и изпълнение. 

Решенията, които представляват интерес за правилното тълкуване и 

приложение на законите, се обнародват за всеобщо сведение. 

• „ЗАКОН за устройство на съдилищата“, (обн., Изв., бр. 92 от 1952 г.); 
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• „ ЗАКОН за устройство на съдилищата„, Обн., ДВ, бр. 23 от 19.03.1976 г., 

(отменен 25.07.1994 г.) 

Правомощия на Върховния съд 

Чл. 43. (1) Върховният съд разглежда: 

1. наказателни и административни дела, възложени му със закон; 

2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) жалби и протести срещу съдебни актове на 

Върховния съд, на окръжните и военните съдилища и срещу актове на други 

правораздавателни органи в определените от закона случаи; 

3. (нова - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) молби и предложения за отмяна на 

подзаконови нормативни актове и решения на Министерския съвет и на други 

държавни, обществени и стопански органи и организации, когато това е предвидено в 

закон или указ; 

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) спорове за подведомственост и 

подсъдност. 

(2) Върховният съд насочва дейността на съдилищата и особените 

юрисдикции и упражнява съдебен надзор върху нея, като: 

1. издава ръководни постановления и тълкувателни постановления и 

решения; 

2. разглежда делата, образувани по реда на извънредните способи за отмяна 

на влезли в сила актове на всички съдилища, както и на особените юрисдикции, освен 

ако в закон е предвидено друго. 

(3) Върховният съд може да внася в Народното събрание законопроекти, а в 

Държавния съвет - проекти за нормативни укази. 

Състави за осъществяване правомощията на Върховния съд 

Чл. 44. Върховният съд упражнява своите правомощия чрез: 

1. състав от трима съдии и четирима съдебни заседатели - когато разглежда 

наказателни дела като първа инстанция; 

2. (нова - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) състав от пет съдии, когато разглежда: 

а) молби и предложения за отменяне на подзаконови нормативни актове и 

решения на Министерския съвет. Съставът се ръководи от председателя на Върховния 

съд или от негов заместник; 
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б) жалби срещу присъди, постановени от Върховния съд като първа 

инстанция; 

в) молби и предложения за преглед по реда на надзора на решения на 

Върховния съд; 

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) състав от трима съдии - когато 

разглежда спорове за подведомственост и подсъдност, административни и 

второинстанционни дела, както и дела по ал. 2, т. 2 на предходния член; 

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) общо събрание на гражданската 

колегия и общо събрание на наказателните колегии - когато осъществява 

правомощията по чл. 51;  

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) пленума - когато осъществява 

правомощията по чл. 58. 

Колегии на Върховния съд 

Чл. 45. (1) Във Върховния съд има наказателна колегия, гражданска колегия 

и военна колегия. 

(2) Съставът на колегиите се определя от Пленума на Върховния съд по 

предложение на председателя на Върховния съд. 

(3) Всяка колегия се ръководи от заместник-председател на Върховния съд. 

Отделения на Върховния съд 

Чл. 46. (1) Гражданската и наказателната колегия имат отделения, които се 

ръководят от председатели на отделения. 

(2) Съставът на отделенията се определя от Пленума на Върховния съд по 

предложение на председателя на Върховния съд. 

Общо събрание на колегиите на Върховния съд 

Чл. 47. (1) Съдиите от наказателната колегия и от военната колегия образуват 

общо събрание на наказателните колегии, което се председателствува от ръководителя 

на наказателната колегия. 

(2) Съдиите от гражданската колегия образуват общо събрание на 

гражданската колегия. 

(3) В заседанията на общото събрание на колегиите участвува и прокурор от 

Главната прокуратура. 
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(4) Общото събрание, когато разглежда предложения за тълкувателни 

решения, може да изслуша и поканени от председателя на Върховния съд специалисти. 

Свикване на общото събрание на колегиите 

Чл. 48. Общото събрание на наказателните и на гражданската колегия се 

свиква от председателя или от съответния заместник-председател на Върховния съд. 

Кворум на общото събрание 

Чл. 49. Общото събрание на колегиите заседава, когато присъствуват най-

малко две трети от всички съдии от съответните колегии. 

Мнозинство за вземане решения от общото събрание 

Чл. 50. Общото събрание на колегиите взема решения с обикновено 

мнозинство от присъствуващите съдии, а когато издава тълкувателни решения - с 

обикновено мнозинство от всички съдии. 

Правомощия на общото събрание 

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) (1) Общите събрания на наказателните и 

гражданските колегии издават тълкувателни решения по спорни или противоречиво 

решавани въпроси по прилагането на закона. 

(2) Общото събрание на наказателните колегии разглежда молби и 

предложения за преглед по реда на надзора на решения на Върховния съд по чл. 24, ал. 

2 НПК. 

Тълкувателни решения на общото събрание 

Чл. 52. (1) Тълкувателните решения на общото събрание на колегиите служат 

за ръководство на съдилищата и особените юрисдикции. 

(2) Предложения за издаване на тълкувателни решения могат да правят 

министърът на правосъдието, главният прокурор и председателят на Върховния съд. 

Пленум на Върховния съд 

Чл. 53. Пленумът на Върховния съд се състои от всички съдии. 

Свикване на пленума 

Чл. 54. Пленумът на Върховния съд се свиква от председателя на Върховния 

съд не по-малко от един път на три месеца. 

Участие на други лица в заседанията на пленума 
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Чл. 55. (1) Главният прокурор или негов заместник участвува в заседанията 

на пленума при разглеждане на въпросите по чл. 58, точки 1, 2, 3 и 6 и дава заключение 

по тях. 

(2) Министърът на правосъдието или негов заместник участвува в 

заседанията на пленума при разглеждане на въпросите по чл. 58, точки 1, 2, 3 и 6 и дава 

мнение по тях. 

(3) В заседанията на пленума, в които се разглеждат въпроси по тълкуването 

на законите, могат да участвуват председатели на окръжни и военни съдилища, както и 

поканени от председателя на Върховния съд специалисти. 

Кворум на пленума 

Чл. 56. Пленумът на Върховния съд заседава, когато присъствуват най-малко 

две трети от всички съдии. 

Мнозинство за вземане решения от пленума 

Чл. 57. Пленумът взема решения с обикновено мнозинство от 

присъствуващите съдии, а когато издава тълкувателни постановления - с обикновено 

мнозинство от всички съдии. 

Правомощия на пленума 

Чл. 58. Пленумът на Върховния съд: 

1. издава тълкувателни постановления по прилагането на закона; 

2. насочва дейността на съдилищата и на особените юрисдикции чрез 

ръководни постановления; 

3. (отм., предишна т. 4 - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) обсъжда и приема решения за 

внасяне на законопроекти в Народното събрание и проекти за нормативни укази в 

Държавния съвет; 

4. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) разпределя съдиите по колегии и 

отделения; 

5. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) изслушва отчети за работата на 

колегиите и отделенията; 

6. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) изслушва отчети на председатели на 

окръжни и военни съдилища за тяхната правораздавателна дейност и дава препоръки и 

методически указания за нейното подобряване. 

Задължителна сила на тълкувателните постановления на пленума 
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Чл. 59. Тълкувателните постановления на Пленума на Върховния съд са 

задължителни за съдилищата и особените юрисдикции, както и за административните 

органи, актовете на които подлежат на съдебен надзор. 

Председател на Върховния съд 

Чл. 60. (1) Председателят на Върховния съд се избира от Народното 

събрание. 

(2) Председателят на Върховния съд: 

1. свиква и председателствува Пленума на Върховния съд. Той може да 

председателствува и общото събрание на колегиите или състави на съда; 

2. внася във Върховния съд предложения за преглед по реда на надзора и за 

отмяна на влезли в сила актове на съдилищата и на особените юрисдикции; 

3. прави предложения за издаване на постановления от пленума и решения от 

общото събрание на колегиите; 

4. предлага на пленума разпределението на съдиите по колегии и отделения; 

5. осъществява общо организационно ръководство на работата във 

Върховния съд. 

(3) Когато им бъде възложено от председателя, заместник-председателите на 

Върховния съд могат да изпълняват правомощия по предходната алинея. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 5. Този закон отменя Закона за устройство на съдилищата (обн., Изв., бр. 92 

от 1952 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., попр., бр. 94 от 1955 г., бр. 90 

от 1956 г., бр. 22 от 1959 г., бр. 11 от 1960 г., бр. 105 от 1962 г. и ДВ, бр. 88 от 1973 г.). 

• „ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ“, Обн. ДВ. бр.59 от 22 юли 1994г., 

Отменен с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ, ДВ, бр. 64 

от 7 август 2007 г. 

Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Върховният административен съд 

заседава в състав от: 

…. 

4. (нова - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) общо събрание на 

всички съдии - когато произнася тълкувателни постановления при противоречива или 

неправилна съдебна практика по прилагането на законите в административното 

правораздаване; 
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5. (изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., предишна т. 3, 

изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) общо събрание на съответната 

колегия - когато произнася тълкувателни решения за разрешаване на спорни въпроси 

по тълкуването и прилагането на закона. 

Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В 

заседанията на общите събрания участват, като изразяват становище: 

1. заместникът на главния прокурор при Върховната административна 

прокуратура; 

2. прокурори от прокуратурата при Върховния административен съд - по 

тяхно желание; 

3. председателите на административните съдилища; 

4. председателят или член на Висшия адвокатски съвет; 

5. изтъкнати специалисти от правната теория и практика.  

(Предишна ал. 2 - изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в 

сила от 01.01.2007 г.)  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2000 г., предишна ал. 3 

- ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Министърът на правосъдието по право 

участва в работата на общото събрание на съдиите от Върховния административен съд, 

като изразява становище. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Председателят на 

Върховния административен съд уведомява лицата по ал. 1 за датата и часа на 

провеждане на заседанието.  

(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 

01.01.2007 г.) 

Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2000 г., изм. - ДВ, 

бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Искания за 

произнасяне с тълкувателни решения могат да правят председателят на Върховния 

касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор 

и неговият заместник при Върховната административна прокуратура, омбудсманът, 

министърът на правосъдието, председателите на административните съдилища, 

председателят на Висшия адвокатски съвет и съдебните състави на Върховния 

административен съд по конкретни дела. 
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(2) Искания за произнасяне с тълкувателни постановления могат да правят 

органите по ал. 1 и страните по дела, по които има влезли в сила противоречиви 

съдебни решения и определения. 

(3) Тълкувателните постановления са задължителни за органите на 

съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за 

всички органи, които издават административни актове. 

(4) Тълкувателните решения служат за ръководство на съдилищата и 

административните органи. 

Чл. 98. Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд 

заседава, ако присъстват най-малко две трети от тях. Решенията се вземат с обикновено 

мнозинство, а при издаване на тълкувателни решения - с обикновено мнозинство от 

общия брой на всички съдии. 

Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) (1) Общото събрание на всяка от 

колегиите се състои от съдиите в тях. 

(2) Общото събрание заседава, ако присъстват най-малко две трети от 

съдиите от колегията. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. 

Чл. 99. (1) Пленумът се състои от всички съдии от Върховния 

административен съд. 

(2) Пленумът заседава, когато присъстват най-малко две трети от лицата по 

ал. 1. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. 

(3) Пленумът на Върховния административен съд: 

1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) определя броя и 

състава на колегиите и отделенията на Върховния административен съд; 

2. обсъжда всяка година доклада на председателя за дейността на 

Върховния административен съд; 

3. определя за срок от две години съдиите от своя състав, които ще 

извършват ревизии на съдиите при Върховния административен съд. 

Чл. 100. (1) (Предишен текст на чл. 100 - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 

12.05.2006 г.) Председателят на Върховния административен съд: 

1. осъществява организационно ръководство на работата на Върховния 

административен съд и го представлява; 
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2. свиква и ръководи заседанията на общото събрание на съдиите и на 

пленума на Върховния административен съд; 

3. прави предложения за издаване на тълкувателни решения; 

4. (изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) предлага на 

пленума, съвместно със своите заместници, разпределението на съдиите по колегии и 

отделения; 

5. назначава и освобождава служителите в съда; 

6. (нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., обявена за противоконституционна относно 

думите "на министъра на правосъдието" с РКС № 13 от 2002 г. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., 

изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) изготвя годишен доклад за 

дейността на Върховния административен съд; 

7. (нова - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) в края на всяко 

шестмесечие подготвя и предоставя на Министерството на правосъдието информация 

за образуването, движението и приключването на делата в установените срокове. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., нова - ДВ, бр. 

39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) Председателят на Върховния административен 

съд изготвя обобщен годишен доклад за дейността на административните съдилища и 

го внася в Народното събрание не по-късно от 31 март. Докладът се предоставя и на 

Висшия съдебен съвет. 

 

2. Извадка на процесуалните правила, уреждащи нормативната уредба на 

тълкувателната дейност на ВАС, в относимите редакции на източниците на 

правото. Същите са последователно посочени в хронологичен вид за периода 

от   19.12.1997 – 01.01.2007 (01.03.2007г.). Приети тълкувателни актове.  

 

2.1. Нормативна база: 

 

• „ЗАКОН за Върховния административен съд“, Обн., ДВ, бр. 122 от 

19.12.1997 г., отм., бр. 30 от 11.04.2006 г.(тогава е обн.АПК), в сила от 1.03.2007 г.) 
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Раздел V 

Тълкувателни решения 

                 Чл. 44. Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд с 

участието на заместник главния прокурор при Върховния административен съд и на 

председателя или на член на Висшия адвокатски съвет се произнася с тълкувателни 

решения по противоречива или неправилна съдебна практика по предложение на 

министъра на правосъдието и правната евроинтеграция, на главния прокурор на 

Република България, на заместник главния прокурор при Върховния административен 

съд и на председателя на Върховния административен съд. 

Чл. 45. Тълкувателните решения на Върховния административен съд са 

задължителни за органите на съдебната и на изпълнителната власт, както и за органите 

на местното самоуправление. 

 

2.2. По този ред са приети следните тълкувателни решения:  

 

1. Тълкувателно решение № 1 от 8.06.2001 г. на ВАС по адм. д. № ТР 1/2000 г., ОС 

на съдиите, докладчик зам.-председателят Светла Петкова. (налице е протокол 

от откритото заседание с изслушване на призованите страни и приемане на 

депозираните писмени становища, приложена е противоречива съдебна 

практика, проект за тълкувателно решение изготвен от зам. председателя 

Людмил Нейков, приложени са теоретични статии; проведено закрито заседание 

на 18.05.2001 г. по обсъждане на проекта; проведено закрито заседание на 

08.06.2001 г. по приемане на окончателните мотиви – проект на Светла 

Петкова). (14.06.2000г.-08.06.2001г.) 

2. Тълкувателно решение № 2 от 4.07.2002 г. на ВАС по адм. д. № ТР-3/2001 г., 

ОС на съдиите, докладчик председателят на IV отделение Стефка 

Стоева(налице е протокол от откритото заседание с изслушване на призованите 

страни и приемане на депозираните писмени становища, приложена е 

противоречива съдебна практика) (24.09.2001 г.- 04.07.2002 г.) 

3. Тълкувателно решение № 3 от 25.03.2003 г. на ВАС по д. № ТР-6/2002 г., ОС на 

съдиите, докладчик председателят на отделение Цветанка Табанджова (налице е 

протокол от откритото заседание с изслушване на призованите страни и 
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приемане на депозираните писмени становища, приложена е противоречива 

съдебна практика) (26.04.2002г. – 25.03.2003г.) 

4. Тълкувателно решение № 4 от 22.04.2004 г. на ВАС по д. № ТР-4/2002 г., ОС на 

съдиите, докладчик председателят на V отделение  Андрей Икономов 

(03.02.2002 г. – 22.04.2004г.)  

5. Тълкувателно решение № 5 от 14.07.2004 г. на ВАС по д. № ТР-7/2004 г., ОС на 

съдиите, докладчик съдия Светлозара Анчева (05.01.2004г. – 14.07.2004г.) 

6. Тълкувателно решение № 1 от 18.04.2006 г. на ВАС по тълк. д. № 1/2006 г., ОС 

на съдиите от втора колегия, докладчик зам.-председателят Стефка Стоева 

(налице е протокол от откритото заседание с изслушване на призованите страни 

и приемане на депозираните писмени становища, приложена е противоречива 

съдебна практика).(06.02.2006 г. – 18.04.2006 г.). 

7. Тълкувателно постановление № 1 / 26.01.2007 г. по тълк. д № 3 / 2006 г. ОСС 

първа и втора колегии на ВАС, докл. Светла Петкова (налице е протокол от 

откритото заседание с изслушване на призованите страни и приемане на 

депозираните писмени становища, приложена е противоречива съдебна 

практика)(31.10.2006 г. – 26.01.2007 г.) 

 

2.3. Отклоняване на тълкувателна дейност: 

 

Исканията се селектират по материя и се разпределят на съответното отделение 

от Върховния административен съд, което формира петчленен състав. Производството 

е в закрито заседание. 

По този ред са приети следните Определения на ВАС: 

 

1. Определение  № 3 / 23.11.2006 по тълк.д. № 2 / 2006 г., Петчленен състав на 

ВАС, докл. Нина Докторова (16.10.2006 г. – 23.11.2006 г.) 

2. Определение № 5 / 22.12.2006 г. по тълк. д. № 4 / 2006 г., Петчленен състав на 

ВАС, докл. Захаринка Тодорова (31.10.2006 г. – 22.12.2006г.) 

3. Определение № 1 / 17.11..2006 г. по тълк. дело № 5 / 2006 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл. Диана Добрева (31.10.2006 г. – 17.11.2006 г.) 
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4. Определение №4 / 30.11. 2006 г. по тълк. дело № 6 / 2006 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл. Наталия Марчева (02.11.2006 г. – 30.11.2006 г.) 

5. Определение № 6 / 27.12.2006 г. по тълк. дело № 7 / 2006 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл. Таня Вачева (07.11.2006 г. – 27.12.2006 г.) 

 

 

3. Извадка на процесуалните правила, уреждащи нормативната уредба на 

тълкувателната дейност на ВАС, в относимите редакции на източниците на 

правото. Същите са последователно посочени в хронологичен вид за периода  

01.01.2007 г. – 07.08.2007 г. 

 

3.1. Нормативна уредба: 

 

• МОТИВИ към проекта на Административнопроцесуален кодекс (№ 502-

01-13 от 14.02.2005 г.), МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Симеон 

Сакскобургготски), Източник: Народното събрание, Вносител/и: Министерски 

съвет; 

• МОТИВИ към проекта на Административнопроцесуален кодекс (№ 502-

01-12 от 10.08.2005 г., 40-ото НС) 

При изготвянето на проекта на АПК е съобразена установената практика на 

Върховния административен съд (ВАС) по прилагането на действащите нормативни 

актове - Закон за административното производство , Закон за Върховния 

административен съд , Гражданския процесуален кодекс . Взети са предвид и 

препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа, съдържащи се в Проект-

препоръка за съдебен контрол на административните актове от 12 май 2004 г. и в 

Проект-препоръка за изпълнение на административни и съдебни решения в областта на 

административното право. Проектът на АПК съществено е повлиян и от 

съществуващите към момента модерни административни и съдебни процедури в 

областта на административното правораздаване в страни - членки на Европейския съюз 

(Германия, Франция, Португалия, Австрия, Финландия, Литва и др.). 

4. ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ. ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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В раздела за тълкувателни решения и постановления в разгърнат вид е 

прокарана идеята за извеждане на преден план функцията на Върховния 

административен съд по утвърждаването на правилна и еднаква съдебна практика. 

Този въпрос е от изключителна важност, тъй като това е най-краткият път за 

утвърждаване върховенството на закона, както и за пресичане на корупцията в 

административното правораздаване. 

Предлаганите нови решения са изцяло съобразени с изискванията на 

практиката. Те са развити стъпаловидно, като се започва с предоставяне възможност на 

всяка от колегиите на ВАС по спорни въпроси по тълкуването и прилагането на закона 

да се произнася с тълкувателни решения, които да служат за ръководство на 

съдилищата и на административните органи. При противоречива или неправилна 

съдебна практика по прилагане на законите в административното правораздаване е 

открита възможност за постановяване на тълкувателни постановления на общото 

събрание на всички съдии от ВАС, а при противоречива съдебна практика между ВКС 

и ВАС общите събрания на съдиите от съответните колегии на двете съдилища 

постановяват съвместни тълкувателни постановления. Предлага се тълкувателните 

постановления да се обнародват в "Държавен вестник" и да са задължителни за 

органите на съдебната и изпълнителната власт, на местното самоуправление, на 

организациите и гражданите. Значително е разширен кръгът на субектите, на които е 

предоставена инициатива за сезиране с искания за тълкувателни решения и 

постановления. Предлага се в този кръг да бъдат включени също: омбудсманът, 

председателите на регионалните административни съдилища, председателят на 

Висшия адвокатски съвет, съдебните състави на Върховния административен съд по 

конкретни дела. Искания за произнасяне с тълкувателни постановления могат да 

правят и страните по дела, по които има влезли в сила противоречиви съдебни решения 

и определения. За първи път се предлага тълкувателната дейност на Върховния 

административен съд да бъде обвързана със срок - тълкувателните решения да се 

обявяват в 3-месечен, а тълкувателните постановления - в 6-месечен срок от внасяне на 

искането. 

• „АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“, 

 Преходни и заключителни разпоредби АПК 
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§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен 

вестник", с изключение на: 

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II 

"Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 

53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, 

§ 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, 

както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно 

замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите 

"Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила 

от 1 март 2007 г.; 

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.; Това са 

текстовете, които касаят тълкувателната дейност.  

 

 Дял четвърти „ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ“, Глава шестнадесета 

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ТЪЛКУВАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Тълкувателни решения 

Чл. 258. При спорни въпроси по тълкуването и прилагането на закона общото 

събрание на всяка от колегиите на Върховния административен съд може да се 

произнася с тълкувателни решения, които служат за ръководство на съдилищата и на 

административните органи. 

Тълкувателни постановления 

Чл. 259. (1) При противоречива или неправилна съдебна практика по 

прилагане на законите в административното правораздаване общото събрание на 

всички съдии от Върховния административен съд се произнася с тълкувателни 

постановления. 

(2) Постановленията по ал. 1 са задължителни за органите на съдебната и 

изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички 

органи, които издават административни актове. 

Съвместни тълкувателни постановления 

Чл. 260. (1) При противоречива съдебна практика между Върховния 

касационен съд и Върховния административен съд общите събрания на съдиите от 
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съответните колегии на двете съдилища се произнасят съвместно с тълкувателни 

постановления. 

(2) Постановленията по ал. 1 са задължителни за органите на съдебната и 

изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, за организациите и 

гражданите. 

Искания за произнасяне с тълкувателни решения и постановления 

Чл. 261. (1) Искания за произнасяне с тълкувателни решения могат да правят 

председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния 

административен съд, главният прокурор и неговият заместник при Върховната 

административна прокуратура, омбудсманът, министърът на правосъдието, 

председателите на административните съдилища, председателят на Висшия адвокатски 

съвет и съдебните състави на Върховния административен съд по конкретни дела. 

(2) Искания за произнасяне с тълкувателни постановления могат да правят и 

страните по дела, по които има влезли в сила противоречиви съдебни решения и 

определения. 

Адресати на исканията за тълкувателни решения и постановления 

Чл. 262. Искането се подава: 

1. за тълкувателно решение - до общото събрание на съответната колегия на 

Върховния административен съд; 

2. за тълкувателно постановление по чл. 259, ал. 1 - до общото събрание на 

съдиите от Върховния административен съд; 

3. за тълкувателно постановление по чл. 260, ал. 1 - до общите събрания на 

съдиите от съответните колегии на Върховния касационен съд и Върховния 

административен съд. 

Форма и съдържание на искането 

Чл. 263. (1) Искането се прави в писмена форма и се мотивира, като се 

посочва и прилага неправилната или противоречивата съдебна практика. 

(2) Искането трябва да съдържа: 

1. разпоредбата на нормативния акт и изложение на спорните въпроси по 

прилагането й; 
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2. влезлите в сила актове на Върховния касационен съд и на Върховния 

административен съд, в които се съдържа неправилна или противоречива съдебна 

практика; 

3. в какво се състои искането; 

4. изходящ номер и печат на органа, който го е отправил; 

5. име, адрес и подпис на лицето, което е подало искането. 

(3) Когато искането не отговаря на изискванията на ал. 1 и 2, председателят 

на съда дава срок за отстраняване на недостатъците. 

(4) При неотстраняване на недостатъците в определения срок искането се 

връща на подателя. 

Образуване на дело и разглеждане на искането 

Чл. 264. (1) Председателят на съда с разпореждане образува дело и го възлага 

на един или няколко съдии-докладчици. 

(2) В едномесечен срок от образуване на делото петчленен състав на 

Върховния административен съд, в който участват определеният съдия или съдии-

докладчици, се произнася с определение по допустимостта на искането. 

(3) Когато съставът по ал. 2 установи, че искането изхожда от органи и лица 

извън посочените в чл. 261 или не са налице основанията за постановяване на 

тълкувателно решение или постановление, с мотивирано определение отклонява 

искането и прекратява производството. Това определение не подлежи на обжалване. 

(4) Когато няма пречки за решаване на делото по същество, в срок 7 дни от 

постановяване на определението по ал. 2 председателят на съда определя датата за 

разглеждането му. 

(5) Председателят на Върховния касационен съд и председателят на 

Върховния административен съд със съвместно разпореждане образуват и насрочват 

дело за постановяване на тълкувателно постановление от общите събрания на 

съответните колегии на двете съдилища. 

Уведомяване на заинтересованите органи и лица 

Чл. 265. (1) За образуване на делото и датата на заседанието на общото 

събрание се уведомяват определените от съда заинтересовани органи и лица, на които 

се изпраща копие от искането с приложенията и определението за допускане на 

производството. 
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(2) Председателят на съда може да покани на заседанието да присъстват 

съдии от административните съдилища и изтъкнати специалисти от правната теория и 

практика, на които се изпраща копие от искането с приложенията и определението за 

допускане на производството. 

(3) Уведомените органи и лица могат да депозират писмено становище или да 

направят устно изложение на заседанието на общото събрание. За заседанието се води 

протокол, който се подписва от председателя и от секретар-протоколиста. 

(4) В заседанията на общото събрание за произнасяне с тълкувателно 

решение или постановление задължително участват заместникът на главния прокурор 

при Върховната административна прокуратура и председателят на Висшия адвокатски 

съвет, които изразяват становища. 

(5) Министърът на правосъдието участва в работата на общото събрание по 

право, като изразява становище. 

Постановяване на тълкувателно решение или постановление 

Чл. 266. (1) Тълкувателно решение се приема от общото събрание на 

съответната колегия на Върховния административен съд. Общото събрание заседава, 

ако присъстват най-малко три четвърти от съдиите от колегията. Решенията се вземат с 

обикновено мнозинство от общия брой на съдиите от колегията при явно гласуване. 

(2) Тълкувателно постановление се приема от общото събрание на съдиите от 

Върховния административен съд, а в случая по чл. 260, ал. 1 - от общите събрания на 

съответните колегии на Върховния касационен съд и на Върховния административен 

съд на съвместно заседание. Общото събрание на съдиите от Върховния 

административен съд заседава, ако присъстват най-малко две трети от тях. 

Постановленията се приемат с обикновено мнозинство от общия брой на всички съдии 

при явно гласуване. 

(3) Тълкувателните решения се обявяват в тримесечен срок, а тълкувателните 

постановления - в 6-месечен срок, от внасяне на искането. 

(4) Тълкувателните постановления се обнародват в "Държавен вестник" в 15-

дневен срок от приемането им и влизат в сила от деня на обнародването им. 

 

3.2. По този ред са приети следните тълкувателни постановления:  
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1. Тълкувателно постановление № 2 / 07.06.2007 г. по тълк. д. № 1 / 2007 г. ОСС 

първа и втора колегия, докл. Елена Златинова (24.01.2007 г. – 07.06.2007 г.) 

2. Тълкувателно постановление № 5 / 21.06.2007 г. по тълк. д. № 3 / 2007 г. ОСС 

първа и втора колегия, докл. Милка Панчева (07.02.2007 г. - 31.06.2007 г.); 

о.м. 1 съдия 

3. Тълкувателно постановление № 4 / 07.06.2007 г. по тълк. д. № 5 / 2007 г. ОСС 

първа и втора колегия, докл. Георги Ангелов (07.02.2007 г.  - 07.06.2007 г.) 

4. Тълкувателно постановление № 3 / 07.06.2007 г. по тълк. д. № 4 / 2007 г. ОСС 

първа и втора колегия, докл. Ѝовка Дражева (07.02.2007 г. – 07.06.2007 г.)  

5. Тълкувателно постановление № 6 / 29.10.2007 г. по тълк. д. № 14 / 2007 г. ОСС 

първа и втора колегия, докл. Венета Марковска (10.04.2007 г. – 29.10.2007 г.) 

6. Тълкувателно постановление № 1 / 14.01.2008 г. по тълк. д. № 19 / 2007 г. ОСС 

първа и втора колегия, докл. Светлана Йонкова (01.10.2007 г. – 14.01.2018 г.) 

 

Въз основа на извършена проверка на място в Архива на ВАС, се констатира, че са 

налице са протоколи от откритото заседание с изслушване на призованите страни и 

приемане на депозираните писмени становища, приложена е противоречива съдебна 

практика, изготвен проект за тълкувателно решение. Налице е изричен акт на 

петчленен състав на ВАС, с който се допуска до разглеждане от ОСС на ВАС искането 

за издаване на тълкувателно постановление. Гласуването се извършва чрез 

преброяване от преброители, а в някои случаи е използван и списък със записване на 

заявения от всеки от съдиите вот. (няма официално отразяване на вота, дори и когато 

са използвани списъци).  

 

3.3. Отклоняване на тълкувателна дейност: 

 

➢ Исканията се селектират по материя и се разпределят на съответното отделение 

от Върховния административен съд, което формира петчленен състав. 

Производството е в закрито заседание. 

 

По този ред са приети следните Определения: 
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1. Определение № 1 / 08.02.2007 г. по тълк. дело № 2 / 2007 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл. Иван Трендафилов (24.01.2007 г. - 08.02.2007 г.) 

2. Определение № 6 / 28.03.2007 г. по тълк. дело № 7 / 2007 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл.Галина Матейска (08.03.2007 г. – 28.03.2007 г.) 

3. Определение № 7 / 16.04.2007 г. г. по тълк. дело № 9 / 2007 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл. Таня Радкова (15.03.2007 г. – 16.04.2007 г.) 

4. Определение № 8 / 27.04.2007 г. по тълк. дело № 8 / 2007 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл. Надежда Джелепова (15.03.2007 г. – 16.04.2007 г.) 

5. Определение № 14 / 29.06.2007 г. по тълк. дело № 10 / 2007 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл. Мина Атанасова (29.03.2007 г. – 29.06.2007 г.) 

6. Определение № 12 / 16.05.2007 г. по тълк. дело № 11 / 2007 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл. Таня Хинова (29.03.2007 г. – 16.05.2007 г.) 

7. Определение № 13 / 28.06.2007 г. по тълк. дело № 6 / 2007 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл. Жанета Петрова (06.03.2007 г. – 28.06.2007 г.) 

8. Определение № 9 / 09.05.2007 г. по тълк. дело № 12 / 2007 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл. Николай Урумов (29.03.2007 г. – 09.05.2007 г.) 

9. Определение № 11 / 15.05.2007 г. по тълк. дело № 15 / 2007 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл. Пенка Гетова (18.04.2007 г. – 15.05.2007 г.) 

10. Определение № 16 / 02.07.2007 г. по тълк. дело № 16 / 2007 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл. Диана Добрева (13.06.2007 г. – 02.07.2007 г.) 

11. Определение № 15 / 02.07.2007 г. по тълк. дело № 17 / 2007 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл. Светлана Йонкова ( 13.06.2007 г. – 02.07.2007 г.) 

 

➢ Произнесени Определения след отмяната на глава шестнадесета АПК по същия 

съдопроизводствен ред защото исканията са подадени преди отмяната ѝ. 

По този ред са приети следните Определения: 

 

1. Определение №17 / 13.09.2007 г. по тълк. дело № 13 / 2007 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл. Пенка Иванова (29.03.2007 г. – 13.09.2007 г.) 

2. Определение № 18 / 17.09.2007 г. по тълк. дело № 18 / 2007 г., Петчленен състав 

на ВАС, докл. Галина Солакова (22.08.2007 г. – 17.09.2007 г.) 
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4.  Извадка на процесуалните правила, уреждащи нормативната уредба на 

тълкувателната дейност на ВАС, в относимите редакции на източниците на 

правото. Същите са последователно посочени в хронологичен вид за периода  

след 07.08.2007 г. до настоящия момент. 

  

С приемането на новия Закон за съдебната власт (Обн. ДВ, бр.64 / 07.08.2007 г.), §19 от 

ПЗР на ЗСВ е отменена глава шестнадесета на АПК ( чл.258 – чл. 266 ). 

 

4.1. Нормативна уредба:  

Раздел Х на Закона за съдебната власт. 

Тълкувателни решения и тълкувателни постановления 

 Чл. 124. (1) При противоречива или неправилна практика по тълкуването и 

прилагането на закона се приема тълкувателно решение от общото събрание на: 

1. наказателната, гражданската или търговската колегия във Върховния 

касационен съд; 

2. гражданската и търговската колегии във Върховния касационен съд; 

3. (нова – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) наказателната, 

гражданската и търговската колегия във Върховния касационен съд; 

4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) колегия във 

Върховния административен съд; 

5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) колегиите във 

Върховния административен съд. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) При противоречива 

или неправилна съдебна практика между Върховния касационен съд и Върховния 

административен съд общото събрание на съдиите от съответните колегии на двете 

съдилища, включително командированите, приемат съвместно тълкувателно 

постановление. 

Чл. 125. Искане за приемане на тълкувателно решение или тълкувателно 

постановление могат да правят председателят на Върховния касационен съд, 

председателят на Върховния административен съд, главният прокурор, министърът на 

правосъдието, омбудсманът или председателят на Висшия адвокатски съвет.   

Чл. 126. Искането по чл. 125 се подава: 
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1. за тълкувателно решение по чл. 124, ал. 1 - до общото събрание на 

съответната колегия или колегии; 

2. за тълкувателно постановление по чл. 124, ал. 2 - до общите събрания на 

съдиите от съответните колегии на Върховния касационен съд и Върховния 

административен съд.  

Чл. 127. (1) Искането се прави в писмена форма и се мотивира. 

(2) Искането съдържа: 

1. разпоредбата на нормативния акт и изложение на спорните въпроси по 

прилагането й; 

2. влезлите в сила съдебни актове, в които се съдържа противоречива или 

неправилна съдебна практика; 

3. в какво се състои искането.  

Чл. 128. (1) Председателят на съда, до който е подадено искането, с 

разпореждане образува дело и го възлага на един или на няколко съдии-докладчици. 

(2) Председателят на Върховния касационен съд и председателят на 

Върховния административен съд със съвместно разпореждане образуват и насрочват 

дело за приемане на тълкувателно постановление от общото събрание на съответните 

колегии на двете съдилища. 

(3) Делото по ал. 1 или 2 се насрочва в двумесечен срок от постъпване на 

искането. 

Чл. 129. (1) В заседанията на общото събрание за приемане на тълкувателно 

решение или тълкувателно постановление могат да участват: 

1. главният прокурор или определен от него заместник; 

2. министърът на правосъдието или определен от него заместник-министър; 

3. председателят на Висшия адвокатски съвет или определен от него член на 

съвета. 

(2) Председателят на съда, до който е подадено искането, може да покани за 

участие и други юристи, както и омбудсмана. 

(3) Лицата по ал. 1 и 2 се уведомяват за датата на заседанието и им се 

предоставя копие от искането с приложенията към него. 

(4) Лицата по ал. 1 и 2 могат да изразят становище, но не участват в 

гласуването. 
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(5) За заседанието на общото събрание се води протокол, който се подписва 

от председателя и от секретар-протоколиста.  

Чл. 130. (1) (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) 

Тълкувателните решения и тълкувателните постановления се приемат и обявяват в 

тримесечен срок от постъпване на искането, а при особена правна сложност – до 6 

месеца. 

(2) Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са 

задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на 

местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни 

актове. 

 Чл. 131. Тълкувателните решения се публикуват ежегодно в бюлетин, който 

се издава от Върховния касационен съд или Върховния административен съд, а 

тълкувателните постановления - в двата бюлетина.  

Чл. 131а. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Редът за 

образуване и разглеждане на тълкувателни дела и за приемане на тълкувателни 

решения и постановления се определя с вътрешни правила, приети от пленума на 

съответния съд. 

 

Въз основа на извършена проверка в архива на ВАС, се констатира, че са налице  

протоколи от откритото заседание с изслушване на призованите страни и приемане на 

депозираните писмени становища, приложена е противоречива съдебна практика,  

липсват в кориците на канцеларското досие изготвените проекти за тълкувателно 

решение. Не е налице изричен акт на докладчика или на съдебен състав на ВАС, с 

който се допуска до разглеждане от ОСС на ВАС искането за издаване на тълкувателно 

постановление. Откритото заседание се насрочва от председателя на ВАС. Гласуването 

се извършва чрез преброяване от преброители, а в някои случаи е използван и списък 

със записване на заявения от всеки от съдиите вот(няма официално отразяване на вота, 

дори и когато са използвани списъци). 

 

4.2. По този ред са приети следните тълкувателни актове:  

 

• По тълкувателни дела, образувани през 2007г.: 
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1. Тълкувателно решение № 5 / 10.12.2007 г. по тълк. д. № 20 / 2007 г. ОСС първа 

и втора колегия, докл. Николай Урумов (12.11.2007 г. – 10.12.2007 г.) 

2. Тълкувателно решение № 2 / 22.04.2008 г. по тълк. д. № 21 / 2007 г. ОСС първа 

и втора колегия, докл. Андрей Икономов (28.11.2007 г. – 22.04.2008 г.) 

3. Тълкувателно решение № 4 / 06.06.2008 г. по тълк. д. № 1 / 2007 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Юлия Ковачева (06.03.2008 г. – 06.06.2008 г.) 

 

• По тълкувателни дела, образувани през 2008г.: 

 

1. Тълкувателно решение № 3 / 06.06.2008 г. по тълк. д. № 2 / 2008 г.  ОСС първа и 

втора колегия, докл. Маруся Димитрова (20.03.2008 г. – 06.06.2008 г.) 

2. Тълкувателно решение № 7 / 11.12.2008 г.  по тълк. д. № 3 / 2008 г.  ОСС първа 

и втора колегия, докл. Йордан Константинов ( 29.04.2008 г. – 11.12.2008 г.); о.м. 

8 съдии. 

3. Тълкувателно решение № 6 / 10.12.2008 г.  по тълк. д. № 4 / 2008 г.  ОСС първа 

и втора колегия, докл. Ваня Пунева – ( 29.04.2008 г. – 10.12.2008 г.) ТР използва 

диспозитив „отхвърля искането“ като приема, че „наличието на четири съдебни 

решения, постановени в кратък период от време, предхождащи многобройни 

последващи решения“ постановени в обратен смисъл не може да обоснове 

извода „наличие на противоречива съдебна практика“. Налице е отклоняване с 

решение!?  

4. Тълкувателно решение № 1 / 30.03.2009 г. по тълк. д. № 6 / 2008 г.  ОСС първа и 

втора колегия, докл. Бисерка Коцева 

5. Тълкувателно решение № 2 / 03.06.2009 г.  по тълк. д. № 7 / 2008 г.  ОСС първа 

и втора колегия, докл. Павлина Найденова (05.11.2008 г. – 03.06.2009 г.); о.м. 1 

съдия.  

6. Определение № 3 / 16.07.2009 г. по тълк. дело № 5 / 2008 г. ОСС първа и втора 

колегия, докл. Пенка Иванова (09.07.2008 г. – 16.07.2009 г.) 

Диспозитив: „Прекратява производството по тълкувателното дело“. 

Мотиви: Поради изменението на тълкуваните разпоредби е отпаднало 

основанието за постановяване на тълкувателно решение. 
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• По тълкувателни дела, образувани през 2009г.: 

  

1. Тълкувателно решение № 5 / 08.09.2009 г.  по тълк. д. №  1 / 2009 г. ОСС първа 

и втора колегия, докл. Веселина Тенева (24.02.2009 г. – 08.09.2009 г.); о.м. 10 

съдии. 

2. Тълкувателно решение № 4 / 16.07.2009 г.  по тълк. д. № 2 / 2009 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Галина Солакова (05.03.2009 г. – 16.07.2009 г.) 

3. Тълкувателно решение № 1 / 11.02.2010 г.  по тълк. д. № 3 / 2009 г.  ОСС първа 

и втора колегия, докл. Теодора Николова (11.06.2009 г. – 11.02.2010 г.)  

4. Тълкувателно решение № 2 / 12.02.2010 г.  по тълк. д. № 4 / 2009 г.  ОСС първа 

и втора колегия, докл. Румяна Папазова (24.08.2009 г. - 12.02.2010 г.); о.м. 1 

съдия. 

5. Тълкувателно решение № 3 / 13.05.2010 г.  по тълк. д. № 5 / 2009 г.  ОСС първа 

и втора колегия, докл. Диана Добрева (27.10.2009 г. – 13.05.2010 г.); о.м. 15 

съдии. 

 

• По тълкувателни дела, образувани през 2010г.: 

 

1. Тълкувателно решение № 4 / 20.07.2010 г.  по тълк. д. № 1 / 2010 г.  ОСС първа 

и втора колегия, докл. Искра Александрова (04.01.2010 – 20.07.2010 г.); По 

втория въпрос е отхвърлено искането за издаване на тълкувателно решение, 

поради липса на противоречива практика. 

2. Тълкувателно решение № 5 / 20.07.2010 г. по тълк. д. № 2 / 2010 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Пенка Иванова (07.01.2010 г. – 20.07.2010 г.); о.м. 6 съдии; 

приложен проект за решение. 

3. Тълкувателно решение № 7 / 25.11.2010 г. по тълк. д. № 3 / 2010 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Ваня Пунева; (16.03.2010 г. – 25.11.2010 г.)  

4. Тълкувателно решение № 6 / 25.11.2010 г. по тълк. д. № 4 / 2010 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Румяна Монова; (17.03.2010 г. – 25.11.2010 г.); о.м. 1 съдия. 

5. Тълкувателно решение № 1 / 07.02.2011 г.  по тълк. д. № 5 / 2010г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Диана Гърбатова и Галина Матейска;(31.05.2010 г. – 
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07.02.2011 г.) Двама докладчици, но не като защитаващи противоположните 

тези, а предвид това, че зададените въпроси са 3. По последния трети въпрос 

искането на главния прокурор е отклонено като производството е прекратено, 

поради отмяна на тълкуваната разпоредба.;о.м. 1 съдия. 

6. Тълкувателно решение № 2 / 22.03.2011 г. по тълк. д. № 6 / 2010 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Соня Янкулова; (23.09.2010 г. -  22.03.2011 г.); о.м. 11 

съдии. 

7. Тълкувателно решение № 3 / 10.05.2011 г. по тълк. д. № 7 / 2010 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Кремена Хараланова; (11.10.2010 г. – 10.05.2011 г.); 

Отклонява искането на председателя на Върховния административен съд за 

постановяване на тълкувателно решение.  

8. Тълкувателно решение № 5 / 18.10.2011 г. по тълк. д. № 8 / 2010 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Галина Карагьозова (23.11.2010 г. – 18.10.2011 г.); о.м. 6 

съдии. 

9. Тълкувателно решение № 4 / 17.10.2011 г. по тълк. д. № 9 / 2010 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Анна Димитрова; (23.11.2010 г. – 17.10.2011 г.)   

 

• По тълкувателни дела, образувани през 2011г.: 

  

1. Тълкувателно решение № 1 / 25.06.2012 г.  по тълк. д. № 1 / 2011 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Мирослав Мирчев (05.04.2011 г. – 25.06.2012 г.)  

2. Тълкувателно решение № 2 / 25.06.2012 г. по тълк. д. № 2 / 2011 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Йордан Константинов. (13.06.2011 г. – 25.06.2012 г.). ОСС 

на ВАС е приело, че три съдебни решения, постановени в отминал период не 

могат да формират противоречива съдебна практика, предвид отдалечеността ѝ 

във времето и факта, че тя вече е изоставена. Искането е отхвърлено.   

3. Тълкувателно решение № 1 / 25.01.2013 г.  по тълк. д. № 3 / 2011 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Татяна Хинова (29.08.2011 г. -  25.01.2013 г.) 

4. Тълкувателно решение № 2 / 16.04.2013 г.  по тълк. д. № 4 / 2011 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Бисерка Коцева (02.12.2011 г. – 16.04.2013 г.). По делото е 

налично второ становище, изготвено от съдия Йовка Дражева, с което възниква 

процесуалното правило (неписано) за определяне на двама съдии-докладчици с 
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оглед възникналата противоречива съдебна практика. ТР е подписано с о.м. от 

14 съдии. 

 

• По тълкувателни дела, образувани през 2012г.: 

 

➢ Специфики на производството по тълкувателни дела през този период: 

Освен посочените по-горе процесуални характеристики на производството по 

тълкувателните дела започва определянето на двама съдии-докладчици с разпореждане 

на председателя на ВАС с цел мотивиране на противоположните становища. Започва 

воденето на протокол от произнасянето в закрито заседание.  

Тълкувателно решение № 3 / 16.04.2013 г.по тълк. д. № 1 / 2012 г. ОСС първа и втора 

колегия, докл. Славка Найденова и Севдалина Червенкова (21.05.2012 г. – 16.04.2013 

г.).  

 

1. Определение от 21.03.2013 г. по тълк. дело № 2 / 2012 г. ОСС първа и втора 

колегия, докл. Емилия Миткова (31.07.2012 г. – 21.03.2013 г.) Прекратява 

производството, за да бъде поискано издаване на съвместно тълкувателно 

постановление с наказателна колегия на Върховния касационен съд. 

2. Тълкувателно постановление № 1 / 27.02.2015 г. по тълк. д. № 1 / 2014 г. ОСС на 

наказателна колегия на ВКС и ОСС от втора колегия на ВАС; докл. Лозан 

Панов и Румен Петров (27.06.2014 г. – 27.02.2015 г.); о.м. 6 съдии.  

 

• По тълкувателни дела, образувани през 2013г.: 

 

1. Тълкувателно решение № 1 / 26.02.2014 г. по тълк. д. № 1 / 2013 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Лозан Панов (04.03.2013 г. – 26.02.2014 г.) 

2. Тълкувателно решение № 2 / 26.02.2014 г. по тълк. д. № 2 / 2013 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Соня Янкулова и Надежда Джелепова (04.07.2013 г. – 

26.02.2014 г.) 

3. Тълкувателно решение № 4 / 13.12.2014 г. по тълк. д. № 3 / 2013 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Нина Докторова и Здравка Шуменска (27.08.2013 г. -  

13.12.2014 г.)  
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4. Тълкувателно решение № 6 / 30.06.2015 г. по тълк. д. № 4 / 2013 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Светлозара Анчева и Мира Райчева (03.09.2013 г. – 

30.06.2015 г.); о.м. ; Реализирана е процедура по поправка на протокол от 

произнасянето по искане на 9 съдии от Върховния административен съд чрез 

свикване на закрито заседание на ОСС. Исканата поправка рефлектира върху 

мнозинството за постигане на тълкувателно решение. ТР е подписано с о.м. от 

21 съдии. 

5. Тълкувателно решение № 3 / 03.07.2014 г. по тълк. д. № 5 / 2014 г.  ОСС първа и 

втора колегия, докл. Фани Найденова (24.09.2013 г. – 03.07.2014 г.) 

6. Тълкувателно решение № 4 / 27.05.2015 г. по тълк. д. № 6 / 2013 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Милена Златкова и Донка Чакърова (01.10.2013 г. – 

27.05.2015 г.) Отклонени са въпросите поради отсъствие на противоречива или 

неправилно съдебна практика.; о.м. 12 съдии. 

7. Определение от 28.11.2013 г. по тълк. дело № 7 / 2013 г. ОСС първа и втора 

колегия, докл. Наталия Марчева и Георги Чолаков (29.10.2013 г. - 28.11.2013 

г.).Прекратено е производството поради оттегляне на искането от вносителя – 

председателя на ВАС. 

 

 

 

• По тълкувателни дела, образувани през 2014г.: 

 

➢ Специфики на производството по тълкувателни дела през този период: 

Приети са Правила за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на 

съдиите от първа и втора колегия на Върховния административен съд и от Общото 

събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд. (Пленум на 

ВАС от 20.10.2014 г. като за всички ТР, издадени след тази дата са се прилагали 

правилата. 

 

1. Тълкувателно решение № 2 / 23.03.2015 г. по тълк. д. №  1 / 2014 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Аделина Ковачева и Илияна Дойчева ( 22.01.2014 г. – 

23.03.2015 г.). о.м. 4 съдии. 
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2. Тълкувателно решение № 1 / 03.02.2015 г. по тълк. д. № 2 / 2014 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Сребрина Христова и Жанета Петрова след проведеното 

поименно гласуване от 84 (осемдесет и четири) съдии, „за допустимост” на 

искането са гласували  41 (четиридесет и един),  а „за недопустимост” – 43 

(четиридесет и трима), поради което няма решение, тъй като необходимия 

кворум за вземане на решение е 45 съдии. Предвид изложеното и във връзка с 

чл. 14.3 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от Общото 

събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен 

съд и от Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния 

административен съд и чл. 120, ал. 2, изр. 2 ЗСВ, Общото събрание на колегиите 

от ВАС с решение отклонява искането на омбудсмана за приемане на ТР. 

3. Определение от 26.02.2015 г. по тълк. д. № 3 / 2014 г. ОСС първа и втора 

колегия, докл. Александър Еленков и Галя Костова (23.04.2014 г. – 

26.02.2015г.)Прекратено е производството поради преодолени противоречия  

в съдебната практика и оттегляне на искането от вносителя – председателя на 

ВАС. 

4. Тълкувателно решение № 5 / 22.06.2015 г. по тълк. д. № 4 / 2014 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Благовеста Липчева и Николай Гунчев (11.06.2014 г. - ); 

о.м. 15 съдии. 

5. Тълкувателно решение № 7 / 12.11.2015 г.  по тълк. д. № 5 / 2014 г.  ОСС първа 

и втора колегия, докл. Светлозара Анчева и Мирослав Мирчев (06.08.2014 г. – 

12.11.2015 г.); о.м. 17 съдии. 

6. Тълкувателно решение № 3 / 23.03.2015 г. по тълк. д. № 6 / 2014 г.  ОСС първа и 

втора колегия, докл. Галина Христова (12.09.2014 г. -  23.03.2015 г.). Произнася 

се по един от въпросите, а останалите ги отклонява. 

 

• По тълкувателни дела, образувани през 2015г.: 

 

➢ Специфики на производството по тълкувателни дела през този период: 

От края на 2014 г., началото на 2015 г. отпада назначаването на двама съдии-

докладчици по противоположните становища във връзка с тълкуването. 
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В тълкувателна дейност на ВКС и ВАС са приети Правила за приемане на съвместни 

тълкувателни постановления от колегиите на съдиите от Върховния касационен съд и 

от Върховния административен съд (приети от Общото събрание на съдиите от 

Върховния касационен съд и Върховния административен съд на 02 юли 2015 година) 

 

1. Тълкувателно постановление № 1 / 29.09.2016 г.  по тълк. д. № 1 / 2015 г. ОСС 

на гражданска и търговска колегии на ВКС и ОСС първа и втора колегия на 

ВАС, докл. Таня Вачева и Пламен Стоев ( 30.11.2015 г. – 29.09.2016 г.); о.м. 5 

съдии. 

2. Тълкувателно решение № 8 / 11.12.2015 г. по тълк. д. № 1 / 2015 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Ваня Пунева (19.01.2015 г. – 11.12.2015 г.); о.м. 10 съдии. 

3. Тълкувателно решение № 2 / 27.06.2016 г. по тълк. д. № 2 / 2015 г .ОСС първа и 

втора колегия, докл.Светлана Борисова (25.03.2015 г. – 27.05.2016 г.); о.м. 32 

съдии. 

4. Тълкувателно решение № 1 / 18.05.2016 г. по тълк. д. № 3 / 2015 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Бисер Цветков (01.10.2015 г. – 18.05.2016 г.); о.м. 3 съдии.  

5. Определение № 1 / 14.06.2016 г. по тълк. д. № 4 / 2015 г. ОСС първа и втора 

колегия, докл. Калина Арнаудова (01.10.2015 г. – 14.06.2016 г.) Отклонява 

искането на  председателя на Висшия адвокатски съвет. Липсва правомощие на 

ОСС на ВАС по тълкувателен път да допълват закона и да тълкуват правни 

норми и принципи от правото на Европейския съюз.О.м. 11 съдии. 

6. Тълкувателно решение № 3 / 27.06.2016 г. по тълк. д. № 5 / 2015 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл.Мирослава Георгиева (08.10.2015 г. – 27.06.2016 г.); о.м. 5 

съдии. 

7. Тълкувателно решение № 4 / 02.11.2016 г.  по тълк. д. № 6 / 2015 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Таня Радкова ( 18.11.2015 г. – 02.11.2016 г.); о.м. 2 съдии.  

8. Тълкувателно решение № 7 / 30.06.2017 г.  по тълк. д. № 7 / 2015 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Тодор Тодоров (24.11.2015 г. – 30.06.2017 г.) Единствено 

сезиране за неправилна съдебна практика, произнесено по същество. С 

определения от 07.06.2016 г. и  25.10.2016 г. са отклонени 3 от въпросите на 

председателя на ВАС поради липса на противоречива съдебна практика.; о.м. 12 

съдии. 
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9. Определение № 2 / 02.11.2016 г.  по тълк. д. № 8 / 2015 г. ОСС първа и втора 

колегия, докл. Ваня Анчева (25.11.2015 г. – 02.11.2016 г.). Отклонява исканията 

на омбудсмана. 

 

• По тълкувателни дела, образувани през 2016г.: 

 

1. Тълкувателно дело № 1 / 2016 г. касае искане за сезиране на Конституционния 

съд за произнасяне по законността на произведените избори за президент и 

вицепрезидент. 

2. Тълкувателно постановление № 1 / 16.01.2019 г. по тълк.дело № 1 / 2016 г.  ОСС 

от гражданска и търговска колегия на ВКС и ОСС от първа и втора колегия на 

ВАС (11.05.2016 г. – 16.01.2019 г.); о.м. 7 съдии. 

3. Тълкувателно решение № 5 / 30.06.2017 г.  по тълк. д. № 1 / 2016 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Пламен Петрунов ( 15.04.2016 г. – 30.06.2017 г.) 

4. Тълкувателно решение № 1 / 15.03.2017 г.  по тълк. д. № 2 / 2016 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Панайот Генков (14.06.2016 г. - 15.03.2017 г.); о.м. 4 съдии. 

5. Тълкувателно решение № 2 / 12.04.2017 г. по тълк. д. № 3 / 2016 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Аглика Адамова (17.06.2016 г. – 12.04.2017 г.)  

6. Тълкувателно решение № 1 / 17.09.2018 г. по тълк. д. № 4 / 2016 г.  ОСС първа и 

втора колегия, докл.Любомира Мотова (20.06.2016 г. – 17.09.2018 г.); о.м. 3 

съдии. 

7. Тълкувателно решение № 3 / 12.04.2016 г. по тълк. д. № 5 / 2016 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Галина Матейска (23.06.2016 г. – 12.04.2016 г.) 

8. Тълкувателно решение № 6 / 22.06.2017 г.  по тълк. д. № 6 / 2016 г. ОСС първа и 

втора колегия, докл. Наталия Марчева (23.06.2016 г. – 22.06.2017 г.)  

9. Тълкувателно решение № ………………….  по тълк. д. № 7 / 2016 г. ОСС първа 

и втора колегия, докл. Неприключило ………………….. 

10. Определение от 21.02.2017 г. по тълк. д. № 8 / 2016 г. ОСС първа и втора 

колегия, докл. Анелия Ананиева ( 09.08.2016 г. – 21.02.2017 г.) Прекратява 

производството по тълкувателното дело поради оттегляне на исканията от 

главния прокурор и председателя на ВАС.  
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11. Определение № 4 / 12.04.2017 г. по тълк. д. № 9 / 2016 г. ОСС първа и втора 

колегия, докл. Василка Шаламанова (03.10.2016 г. -  12.04.2017 г.) Отклонява 

искането на министъра на правосъдието поради липса на противоречива 

съдебна практика. ; о.м. 2 съдии. 

12. Тълкувателно решение № 5 / 13.12.2016 г.  по тълк. д. № 10 / 2016 г. ОСС първа 

и втора колегия, докл. Йордан Константинов (31.10.2016 г. – 13.12.2016 г.); о.м. 

8 съдии. 

 

• По тълкувателни дела, образувани през 2017г.: 

 

1. Тълкувателно дело № 1 / 2017 г. касае искане за сезиране на Конституционния 

съд за произнасяне по законността на произведените избори за народни 

представители. 

2. Тълкувателно дело № 2 / 2017 г. касае искане за сезиране на Конституционния 

съд за произнасяне по законността на произведените избори за народни 

представители. 

3. Тълкувателно постановление № 2 / 18.03.2019 г. по тълк. д. № 1 / 2017 г. на ОСС  

първа и втора колегия на ВАС и  ОСС от гражданска и търговска колегия на 

ВКС (28.02.2017 г. – 18.03.2019 г.). Тълкувателното постановление е с 

диспозитив „РЕШИ: Отклонява искането на председателя на Висшия 

адвокатски съвет за приемане на съвемстно тълкувателно постановление …“; 

о.м. 2 съдии. 

4. Тълкувателно постановление № 2 / 03.04.2017 г. по тълк. д. № 2 / 2017 г. ОСС 

първа и втора колегия на ВАС и ОСГК на ВКС, докл. Аделина Ковачева и 

Гълъбина Генчева (22.08.2017 г. – 03.04.2018 г.) 

 

IV. Материалноправни аспекти в тълкувателната съдебна 

практика на Върховния административен съд за периода 

1996 г. – 2019 г. 
 

В хронологичен ред, считано от настоящия момент, са посочени приетите 

тълкувателни актове, по години, за периода, след възстановяването на ВАС през 1996 
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г. В изложението са посочени диспозитивите по тълкувателните решения или 

постановления, както и нормите /материалноправни и/или процесуални, които са 

предмет на тълкувателната дейност на ВАС/, в относимата им редакция.   

 

• 2019 година 

 

1. ТП № 2/ 18.03.2019 г. на ВКС по т. д. № 1/2017 г., ОСГТК и ОСС 

Диспозитив на ТП: 

Отклонява искането на председателя на Висшия адвокатски съвет за приемане 

на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от 

Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд и Общото събрание 

на съдиите от Първа и Втора колегии на Върховния административен съд по следния 

въпрос: "Изпратената покана за доброволно изпълнение до длъжника прекъсва ли 

давността по смисъла на чл. 116, б. "в" от Закона за задълженията и договорите, 

независимо от изпълнителното производство, в хода на което е отправена поканата?"

 Текст на разпоредбите: 

Текст на чл. 116, б. "в" от Закона за задълженията и договорите: 

„Давността се прекъсва: … с предприемане на действия за принудително изпълнение“. 

 Свързано с: мотивите по т.10 от ТР № 2/26.06.2015 г. по т. д. № 2/2013 г. на 

ОСГТК, където се посочва, че давността се прекъсва с предприемането на кое да е 

изпълнително действие в рамките на определен изпълнителен способ. 

 Представено е особено мнение. 

2. ТП № 1/16.01.2019 г. на ВКС по т. д. № 1/2016 г., ОСГТК и ОСС 

Диспозитив на ТП: 

Исковете с правна квалификация чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от 

дискриминация за установяване 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, са 

подсъдни на районния съд. 

Искът с правна квалификация чл. 71 ал. 1, т. 3 от Закона за защита от дискриминация е 

подсъден на районния съд. 
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Обявява за изгубило актуалност ТП № 2/2014 г. от 19.05.2015 г. по т. дело № 2/2014 г. 

на Върховния касационен съд и Върховния административен съд в частта му по т. 4. 

 Текст на разпоредбите: 

„Чл. 71. (1) Извън случаите по раздел I, всяко лице, чиито права по този или по други 

закони, уреждащи равенство в третирането, са нарушени, може да предяви иск пред 

районния съд, с който да поиска: 

1. установяване на нарушението; 

2. осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението 

преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения; 

3. обезщетение за вреди.“ 

  Свързано с: ТП № 2/19.05.2015г. по т. д. № 2/2014г. на ВКС и ВАС, т.4, 

съгласно която: „Делата по 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, са подсъдни на 

административните съдилища и когато не е проведено производство по раздел първи 

от Закона за защита от дискриминация.“ 

Представени са особени мнения. 

 

• 2018 година 

3. ТР № 1/17.09.2018 г. по т. д. № 4/2016 г., ОСС 

Диспозитив на ТП: 

1. Срокът по чл. 216, ал. 7 ЗУТ, в който началникът на регионалната дирекция за 

национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице следва да 

се произнесе по постъпили жалба или протест срещу акт по чл. 216, ал. 1 ЗУТ, е 

инструктивен. 

2.1. Непроизнасянето на компетентния орган в този срок няма за последица погасяване 

на правомощията му, както и влизане в сила на оспорения акт. 

2.2. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде заповед по чл. 216, 

ал. 6 ЗУТ и подлежи на самостоятелно съдебно оспорване. 

2.3. Издадената след изтичане на срока заповед е действителен акт. 

Текст на разпоредбите: 
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Чл. 216. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Не подлежат на пряко обжалване по съдебен 

ред следните административни актове на главните архитекти на общините (районите): 

1. отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, когато не са 

съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива; 

2. разрешенията за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни 

проекти, когато такива се изискват, и отказите за издаването им, когато не са съставна 

част на комплексния проект за инвестиционна инициатива. 

… 

(6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Когато жалбата или протестът 

са допустими, началникът на регионалната дирекция за национален строителен 

контрол или упълномощеното длъжностно лице пристъпва към разглеждането им по 

същество и се произнася с мотивирана заповед, с която може да отмени изцяло или 

отчасти обжалвания акт или да отхвърли жалбата, като остави в сила обжалвания акт. 

Заповедите на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол 

се обжалват по реда на чл. 215.  

(7) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм., бр. 101 от 2015 г.) 

Заповедта на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол 

или на упълномощеното длъжностно лице се издава в 15-дневен срок от постъпване на 

жалбата или протеста заедно с административната преписка по издаване на 

обжалвания акт, когато административната преписка по издаване на обжалвания акт е 

комплектувана с необходимите за произнасянето документи.“ 

 Представено е особено мнение. 

4. ТП № 2/ 03.04.2018 г. по т. д. № 2/2017 г., ОСГТК и ОСС 

Диспозитив на ТП: 

1. Делата, образувани по жалби срещу актове на кметове на общини по § 15, ал. 3 от 

ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.) за прекратяване на договори за 

наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които в срока 

по ал. 1 и ал. 2 не са приведени в съответствие с чл. 37и, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, са 

подсъдни на районния съд. 

2. Делата, образувани по жалби срещу откази на кмета на общината за издаване на 

удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4 - 6 ППЗСПЗЗ, са подсъдни на районния съд 

съгласно § 19 ПЗР на ЗИД АПК (ДВ, бр. 39/2011 г., изм., бр. 58/2017 г.). 
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Текст на разпоредбите: 

„Чл. 24а. ЗСПЗЗ (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) Отдаването на земите от Държавния 

поземлен фонд под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия, 

ред и цени, определени в правилника за прилагане на закона. Въз основа на 

резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. 

Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години. 

(2) Земеделските земи от Държавния поземлен фонд могат да се отдават под наем или 

аренда без търг или конкурс: 

1. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2012 г.) когато са заети с трайни насаждения или върху тях са 

изградени трайно прикрепени функциониращи хидромелиоративни съоръжения; 

2. когато не са били използвани две или повече стопански години; 

3. на ползвателите по реда на чл. 24, ал. 2, когато те са образували търговски 

дружества; 

4. при приватизация на търговските дружества по т. 3 - за срока, с който задължението 

за запазване предмета на дейност съгласно договора за приватизация надвишава срока 

на договора за наем или аренда; 

5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) в случаите по чл. 37в, ал. 10; 

6. (нова – ДВ, бр. 38 от 2014 г., изм. и доп., бр. 14 от 2015 г.) на собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по 

безопасност на храните (БАБХ), когато земите са пасища, мери или ливади. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм., бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп., бр. 

77 от 2018 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 1.01.2019 г.) Министърът на 

земеделието, храните и горите или определено от него длъжностно лице от състава на 

министерството по предложение на областните дирекции "Земеделие" определя 

маломерни имоти от държавния поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за 

едногодишно ползване без търг или конкурс. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2012 г.) Земеделските земи от Държавния поземлен фонд, за 

които са сключени договори по реда на ал. 1, 2 и 3, не могат да се преотдават под наем 

или аренда на трети лица, освен когато са предмет на споразумение, сключено по реда 

на чл. 37в.  
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(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., предишна ал. 4, бр. 25 от 2012 г., изм., бр. 38 от 2014 

г., доп., бр. 14 от 2015 г.) Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с 

изключение на пасищата, мерите и ливадите по ал. 6, т. 4, под наем или аренда се 

извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. 

Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем 

или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., предишна ал. 5, бр. 25 от 2012 г.) Земите от общинския 

поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс: 

1. когато са заети с трайни насаждения; 

2. когато не са били използвани две или повече стопански години; 

3. в случаите по чл. 37в, ал. 10;  

4. (нова – ДВ, бр. 38 от 2014 г., изм. и доп., бр. 14 от 2015 г.) на собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са 

пасища, мери или ливади; 

5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 38 от 2014 г.) в други случаи, определени в закон. 

(7) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., предишна ал. 6, бр. 25 от 2012 г.) Общинският съвет 

по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския 

поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или 

конкурс. 

(8) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2012 г.) До участие в търговете и конкурсите по ал. 1 не се 

допускат свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по 

смисъла на Закона за малките и средните предприятия, които обработват повече от 10 

000 дка. 

(9) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г.) При сключване на договори за наем или аренда по 

реда на ал. 1 или 5 за имоти, които изцяло или частично не попадат в актуалния към 

датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 

17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за 

подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.), не се дължи 

заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за една стопанска година от 

сключването на договора. 
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Чл. 37и ЗСПЗЗ (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2014 г., бр. 14 от 

2015 г.) Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се 

отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на 

регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и 

ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда 

на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд 

"Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 

37в, ал. 3, т. 2. 

… 

(4) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2014 г., изм., бр. 14 от 2015 г., доп., бр. 61 от 2015 г., изм. и 

доп., бр. 61 от 2016 г., в сила от 5.08.2016 г.) Пасищата, мерите и ливадите се 

разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в 

съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни 

селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно 

основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в 

имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от 

осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с 

предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се 

разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и 

до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На 

правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени 

за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично 

земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в 

направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска 

единица на хектар, независимо от категорията на имотите. 

Чл. 13. ППЗСПЗЗ (Доп. - ДВ, бр. 60 от 1991 г., изм., бр. 34 от 1992 г.)  

… 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., бр. 122 от 1997 г.) В случаите, когато се иска 

възстановяване на право на собственост по реда на чл. 11, към молбата се прилагат 

удостоверение и скица от техническата служба на общината. Общинската служба по 
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земеделие може служебно да изиска издаването на удостоверение и скица от 

техническата служба на общината независимо от направените постъпки от 

собствениците. 

… 

(6) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., изм., бр. 122 от 1997 г., бр. 31 от 2003 г.) Скицата, 

издадена от техническата служба на общината, когато се иска възстановяване на 

правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии, 

съдържа: 

1. границите и номера на имота съгласно кадастралния план; 

2. регулационното отреждане на територията, в която попада имотът; 

3. границите и площите за възстановяване на правото на собственост, включително и с 

ограниченията, върху имотите. 

§ 19 ПЗР на ЗИД на АПК (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.). (1) 

Индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползуването на 

земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с 

изключение на тези, издадени от министъра на земеделието, храните и горите, могат да 

се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. Постановените по този ред актове на районния 

съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, който разглежда жалбата в състав от трима 

съдии.(2) Образуваните дела до влизане в сила на този закон пред административните 

съдилища и Върховния административен съд се довършват по досегашния ред. 

§ 15 ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.) 

… 

(3) Договорите за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и 

общинския поземлен фонд, които не са приведени в съответствие в срока по ал. 1 или 

2, се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на областната дирекция 

"Земеделие". 

 Свързано с: т. 10 от ТП № 2/2015 г., определящо административния съд за 

компетентен да се произнесе по подадени жалби срещу актове по приложението на 

чл. 24а ЗСПЗЗ. 

 Представено е особено мнение. 



                                                                                                                          
 

61 
 

• 2017 година 

5. ТР № 7/ 30.06.2017 г. по т. д. № 7/2015 г., ОСС 

Диспозитив на ТР: 

1. Върховният административен съд няма правомощието след отмяна на решението на 

Висшия съдебен съвет, с което е наложено дисциплинарно наказание да върне 

преписката на органа за ново произнасяне. 

2. Участието на членовете на Висшия съдебен съвет в дисциплинарния състав, когато 

същите са и вносители на предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 

312, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 311, т. 2, б."в" и чл. 307, ал. 2 от Закона за съдебната 

власт за изборните членове на Висшия съдебен съвет, и по чл. 312, ал. 1, т. 4 от Закона 

за съдебната власт за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, прокурор, 

следовател, на административен ръководител или заместник на административния 

ръководител е съществено нарушение на административнопроизводствените правила. 

3. Отхвърля искането за тълкуване поради неправилна съдебна практика по зададения 

въпрос: "В хипотезата на чл. 310, ал. 1, изр. 1 от Закона за съдебната власт, при 

наличие на искане по чл. 27, ал. 4 от ЗСВ или на предложение по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ 

за образуване на дисциплинарно производство срещу изборен член на ВСС, съдия, 

прокурор, следовател, административен ръководител или заместник на 

административен ръководител, отговарящо на формалните изисквания за сезиране на 

Висшия съдебен съвет, съществува ли задължение за Висшия съдебен съвет да 

образува дисциплинарно производство или ВСС има право на преценка за 

обоснованост на предложението преди образуване на дисциплинарното 

производство?". 

Текст на разпоредбите:  

(в приложимата им редакция от преди изменението с ДВ бр. 62 от 2016 г., в сила от 

9.08.2016 г.): 

„Чл. 27, ал.4 ЗСВ Процедурата за предсрочно освобождаване на основанията по чл. 

130, ал. 8, т. 2 - 4 от Конституцията на Република България или при установяване на 

несъвместимост на изборен член на Висшия съдебен съвет започва по искане на една 

пета от членовете на Висшия съдебен съвет. 
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Чл.307, ал.2 ЗСВ На изборен член на Висшия съдебен съвет се налага дисциплинарно 

наказание за извършено тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните 

задължения, както и за действия, които накърняват престижа на съдебната власт. 

Чл.310, ал.1, изр.1 ЗСВ Дисциплинарно производство се образува със заповед, 

съответно с решение, на наказващия орган в срок до 6 месеца от откриването, но не по-

късно от три години от извършването на нарушението. 

Чл.311, т.2, б.“в“ ЗСВ Дисциплинарно наказание се налага от: … 

2. Висшия съдебен съвет - за наказанията: … по чл. 308, ал. 3 на изборен член на 

Висшия съдебен съвет; 

Чл.312, ал. 1, т. 4 ЗСВ  Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, 

прокурор, следовател, административен ръководител или заместник на 

административен ръководител може да се прави от: … 

4. не по-малко от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет;“ 

 Представени са особени мнения. 

6. ТР № 6/22.06.2017 г. по т. д. № 6/2016 г., ОСС 

Диспозитив на ТР: 

При неизпълнение на повече от едно условие на комплексното разрешително, 

операторът на инсталация извършва едно нарушение по смисъла на чл. 125, ал. 1, т. 2 

във връзка с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 18 

от Закона за административните нарушения и наказания. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 18 ЗАНН. Когато с едно деяние са извършени няколко административни 

нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, 

наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. 

Чл. 125 ЗООС. (редакция  ДВ бр. 32/2012г., в сила от 7.01.2014 г.) (1) Операторът на 

инсталацията е длъжен да:  … 

     2.  изпълнява условията в комплексното разрешително; … 

Чл. 164. (редакция ДВ, бр. 62/2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)  (1)  За неизпълнение на 

изискванията по чл. 125 на оператора на инсталацията - юридическо лице или 

едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 10000 до 500 000 лв. 

 

7. ТР № 5 /30.05.2017 г. по т. д. № 1/2016 г., ОСС 

Диспозитив на ТР: 
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Актовете за гражданско състояние, съставени по реда на Закона за гражданската 

регистрация не подлежат на оспорване по реда на чл. 128, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

Текст на разпоредбите: 

Чл.128 ал.1 АПК. На административните съдилища са подведомствени всички дела по 

искания за: 

1. (доп. – ДВ, бр. 74 от 2016 г.) издаване, изменение, отмяна или обявяване на 

нищожност на административни актове и административни договори; 

2. обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс; 

3. (нова – ДВ, бр. 74 от 2016 г.) изпълнение на административен договор, доколкото не 

е предвидено друго в специален закон; 

4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 74 от 2016 г.) защита срещу неоснователни действия и 

бездействия на администрацията; 

5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 74 от 2016 г.) защита срещу незаконно принудително 

изпълнение; 

6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 74 от 2016 г.) обезщетения за вреди от незаконосъобразни 

актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица; 

7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 74 от 2016 г.) обезщетения за вреди от принудително 

изпълнение; 

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 74 от 2016 г.) обявяване на нищожност, обезсилване или 

отмяна на решения, постановени от административните съдилища; 

9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 74 от 2016 г.) установяване неистинността на 

административни актове по този кодекс. 

 

8. Определение № 4/04.12.2017г. по т. д. № 9/2016г., ОСС 

Диспозитив  

Отклонява искането на Министъра на правосъдието за приемане на тълкувателно 

решение от Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд по 

следния въпрос: Следва ли да са изпълнени предвидените по чл.329 от Търговския 

закон особени правила за транзитна продажба на стока, за да се признае наличието на 

доставка, за същата стока, по смисъла на чл.6 от Закона за данък върху добавената 

стойност (ЗДДС), съответно по смисъла на чл.14, параграф 1 от Директива 
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2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС 

Директива), между продавача и купувача, когато тя директно е превозена или 

транспортирана до следващия купувач? 

 Представено е особено мнение. 

 

9. ТР № 3/ 12.04.2017 г. по т. д. № 5/2016 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

1. Не се дължи държавна такса при подаване на частна жалба против съдебни актове по 

административни дела съгласно чл. 213, т. 3 във вр. чл. 236 АПК, във вр. т. 2б от 

Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, 

прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. 

2. Съгласно чл. 151, т. 3 АПК във връзка с т. 2б от Тарифа № 1 към Закона за 

държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените 

служби и Министерството на правосъдието, за подадена жалба срещу един 

административен акт се дължи такса за всеки един от жалбоподателите. 

  

 

Текст на разпоредбите : 

Последващо законодателно изменение във връзка с т.1: л. 235а АПК (Нов – ДВ, бр. 77 

от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) За производство, образувано по частна жалба, се 

събира такса в размер 30 лв. за граждани и 150 лв. за организации. Не се дължи такса 

от граждани за частна жалба по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване. 

 

10. ТР № 2/ 12.04.2017 г. по т. д. № 3/2016 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

След прекъсване на давността, в хипотезата на чл. 82, ал. 2 от ЗАНН, при изпълнение 

на административното наказание "глоба", се прилага давностният срок по чл. 82, ал. 1, 

б. "а" от ЗАНН. 

Текст на разпоредбите: 

Чл.82 (2) ЗАНН. Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е 

наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, 
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предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на 

действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност. 

Чл. 82 (1) Административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли: 

а) две години, когато наложеното наказание е глоба; 

 

11. ТР № 1/15.03.2017 г. по т. д. № 2/2016 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

При предявени пред административните съдилища искове по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за 

имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления изплатените 

адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им 

представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон. 

Представено е особено мнение. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 1. (1) ЗОДОВ. Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани 

и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни 

органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. 

Чл. 4. ЗОДОВ. Държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и 

неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, 

независимо от това, дали са причинени виновно от длъжностното лице. 

 

• 2016 година 

13. ТР № 5/13.12.2016 г. по т. д. № 10/2016 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

Ревизионен акт, който при приложимата след 01.01.2013 г. редакция на чл. 119, ал. 2 

ДОПК е издаден с участието на орган по приходите, извън кръга на лицата по чл. 118, 

ал. 2 ДОПК във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 4 ЗНАП, НЕ Е НИЩОЖЕН. 

 Представено е особено мнение. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 119 (2) ДОПК (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) Ревизионният акт 

се издава от органа, възложил ревизията, и ръководителя на ревизията в 14-дневен срок 

от подаването на възражение или от изтичането на срока за подаване на възражение. 

Когато установяването на задължения или отговорности в конкретното производство е 

недопустимо, производството се прекратява със заповед. 
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Чл. 118 ДОПК (редакция ДВ бр. 105/2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) … (2) Ревизионният 

акт се издава от органите по приходите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за 

Националната агенция за приходите.  

Чл. 7. ЗНАП (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Органи по приходите са: … 

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.05.2009 г.) 

служителите, заемащи длъжност "държавен експерт по приходите", "държавен 

инспектор по приходите", "главен експерт по приходите", "старши експерт по 

приходите", "експерт по приходите", "главен инспектор по приходите", "старши 

инспектор по приходите" и "инспектор по приходите"; 

 

14. ТР № 4/ 2.11.2016 г. по т. д. № 6/2015 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

1. Характерът на сроковете по чл. 208 ЗУТ е преклузивен. 

2. Изтичането на срока преклудира възможността за отчуждаване по реда на Закона за 

общинската собственост и Закона за държавната собственост. 

 Представено е особено мнение. 

 Текст на разпоредбите : 

Чл. 208. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., бр. 61 от 2007 г.) (1) (Предишен текст на чл. 208 – 

ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Срокът за започване на отчуждителните процедури по Закона за 

държавната собственост и Закона за общинската собственост на недвижими имоти, 

определени по подробните устройствени планове за изграждане на обекти - публична 

държавна или публична общинска собственост, е пет години от влизане в сила на 

плановете и десет години от влизането в сила на подробните устройствени планове за 

изграждане на елементи на техническата инфраструктура по чл. 64 - публична 

собственост на държавата и общините, а за имоти, предвидени за озеленени площи по 

чл. 61, ал. 4 - петнадесет години от влизане в сила на плановете. След изтичане на този 

срок собствениците на недвижимите имоти имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1.  

 

Налице е законодателна промяна, като е добавена нова ал.2 на чл.208 ЗУТ (ДВ, бр. 13 

от 2017 г.): „Отчуждително производство по Закона за държавната собственост 

или по Закона за общинската собственост, започнало след изтичане на сроковете по 

ал. 1, при подаване на заявление за изменение на подробния устройствен план на 

основание чл. 134, ал. 2, т. 1 се спира до влизане в сила на акта по искането за 

изменение на плана за съответния имот. Производството за изменение на подробния 
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устройствен план се прекратява, ако между страните се сключи споразумение за 

продължаване на отчуждителното производство.“ 

 

15. ТП № 1/29.09.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2015 г., ОСГТК и ОСС 

Диспозитив на ТР:  

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

подведомствеността, разпределящи делата между гражданските и административните 

съдилища, е недопустим. 

Представено е особено мнение. 

 

16. ТР № 3/ 27.06.2016 г. по т. д. № 5/2015 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

При провеждане на търг или конкурс по реда на Правилника за реда за упражняване 

правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, 

органите на търговските дружества с държавно участие в капитала не действат като 

административни органи и съответно издадените от тях актове във връзка с търга или 

конкурса нямат административен характер и не подлежат на съдебен контрол по реда 

на Административнопроцесуалния кодекс. 

 Представено е особено мнение. 

 

17. ТР № 2/ 27.06.2016 г. по т. д. № 2/2015 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

Вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод 

изпълнението / действието/ на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде 

отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен, не подлежат на обезщетяване 

по реда на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 1 ЗОДОВ (1) Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани 

и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни 

органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. 

 

18. Определение № 1/ 14.06.2016 г. по т. д. № 4/2015 г., ОСС 
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Диспозитив: 

ОТКЛОНЯВА искането на председателя на Висшия адвокатски съвет до Общото 

събрание на колегиите във Върховния административен съд за приемане на 

тълкувателно решение по въпроса:  

„Какъв е кръгът от лицата, които имат право да оспорват пред ВАС на основание чл. 

151, ал. 3 от Закона за кредитните институции във връзка с чл. 147, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс или на основание чл. 6.1 и чл. 13 от 

Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, чл. 19.1, ал. 2 от 

Договора за Европейския съюз и чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския 

съюз, както и в съответствие с изискването за ефективна обжалваемост на решенията 

на националните органи в качеството му на общ принцип на правото на Европейския 

съюз, решението на Управителния съвет на Българската народна банка за отнемане на 

лиценза за извършване на банкова дейност на банка, когато последната е поставена под 

специален надзор по решение на Управителния съвет на Българската народна банка, 

като са назначени квестори, а всички правомощия на надзорния и управителния съвет, 

съответно на съвета на директорите, на банката са преустановени и се упражняват без 

ограничения от квесторите?” 

 Представено е особено мнение. 

19. ТР № 1/ 18.05.2016 г. по т. д. № 3/2015 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

Разпоредбите на чл. 122 – 124 ДОПК относно установяване на дължимост на 

задължителни осигурителни вноски са неприложими за периода преди създаването на 

чл. 124а ДОПК – ДВ, бр. 14/2011 г., в сила от 15.02.2011 г. 

 Представено е особено мнение. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 122. (1) Органът по приходите може да приложи установения от съответния закон 

размер на данъка към определена от него по реда на ал. 2 основа, когато е налице едно 

от следните обстоятелства: 

 

1. до започването на ревизията не е подадена декларация, когато задължението се 

определя по декларация; 
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2. налице са данни за укрити приходи или доходи; 

 

3. когато в счетоводството са използвани неистински или с невярно съдържание 

документи; 

 

4. липсва или не е представена счетоводна отчетност съгласно Закона за 

счетоводството или воденото счетоводство не дава възможност за установяване на 

основата за данъчно облагане, както и когато документите, необходими за 

установяване на основата за облагане с данъци или за определяне на задължителните 

осигурителни вноски, са унищожени не по установения ред; 

 

5. документите, необходими за установяване на основата за облагане с данъци, липсват 

или са повредени до степен негодни за ползване; 

 

6. данните и сведенията, необходими за установяване на основата за облагане с данъци, 

не могат да бъдат получени, тъй като ревизираното лице не е намерено на адреса за 

кореспонденция по чл. 28;  

 

7. декларираните и/или получените приходи, доходи, източници на формиране на 

собствения капитал или на безвъзмездно финансиране на стопанската дейност на 

ревизираното лице не съответстват на имущественото и финансовото му състояние за 

ревизирания период; 

 

8. (нова - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) когато ревизираното или 

проверяваното лице не осигури достъп до подлежащ на контрол обект или до 

счетоводни и/или търговски данни от значение за производството, съхранявани на 

електронен носител. 

 

(2) За определянето на основата за облагане с данъци органът по приходите взема 

предвид всяко от следните относими към съответното лице обстоятелства: 

 

1. вида и характера на фактически осъществяваната дейност; 
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2. платените данъци, мита, такси, вноски и други публични вземания; 

 

3. движението и остатъците по банковите сметки; 

 

4. официалните документи и документите с достоверни данни; 

 

5. наемната цена за недвижимите имоти, в които се упражнява цялостно или частично 

дейността; 

 

6. търговското значение на мястото, където се извършва дейността; 

 

7. капитала и пазарната цена на придобитите имущества към момента на 

придобиването; 

 

8. брутните приходи/доходи (оборота); 

 

9. броя на заетите за осъществяване на дейността лица; 

 

10. сключените договори от лицето във връзка с осъществяване на дейността му; 

 

11. разликата между доставените и вложените в производството суровини и материали; 

 

12. обобщените данни за реализираната печалба, съответно приходите или доходите от 

други лица, упражняващи същата или подобна дейност при същите или подобни 

условия; 

 

13. ценовите и другите условия на сделките, сключени с цел отклонение от данъчно 

облагане, включително данните за такива сделки между свързани с ревизирания лица; 

 

14. обичайния размер на разходите за живот, издръжка, обучение и лечение, както и на 

транспортните, дневните и квартирните разходи при пътувания в страната и в чужбина; 
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15. получените и извършените доставки и упражненото право на данъчен кредит; 

 

16. други доказателства, които могат да послужат за определяне на основата. 

 

(3) Ревизионният доклад се обосновава с обстоятелствата по ал. 1 и 2. 

 

(4) В случаите по ал. 1 органът по приходите определя основата за облагане с данъци 

за съответния период, за който са установени обстоятелствата. 

 

 Анотирана съдебна практика 

    Установяване на недекларирани печалби или доходи 

 

    Чл. 123. (1) В случаите по чл. 122, ал. 1 при определяне на основата по реда на чл. 

122, ал. 2 се смята до доказване на противното, че е налице подлежаща на облагане с 

данъци печалба или доход, когато: 

 

1. стойността на имуществото на лицето явно съществено превишава размера на 

декларираните приходи, доходи, източници на формиране на собствения капитал или 

на безвъзмездно финансиране, получени от него; 

 

2. направените разходи от лицето и от свързаните с него лица по § 1, т. 3, буква "а" от 

допълнителните разпоредби явно и съществено превишават размера на декларираните 

получени средства. 

 

(2) Смятат се за част от имуществото по ал. 1 имуществата на други лица, ако с влязъл 

в сила съдебен акт бъде установено, че са придобити със средства на лицето, по 

отношение на което са установени обстоятелствата по ал. 1. 

 

 Анотирана съдебна практика 

    Особени правила за ревизии 
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    Чл. 124. (1) Когато органът по приходите установи наличие на обстоятелства по чл. 

122, ал. 1, той уведомява ревизираното лице, че основата за облагане с данъци ще бъде 

определена по предвидения в чл. 122 ред, и му определя срок за представяне на 

доказателства и за вземане на становище, който не може да бъде по-кратък от 14 дни. 

(2) В производството по обжалването на ревизионния акт при извършена ревизия по 

реда на чл. 122 фактическите констатации в него се смятат за верни до доказване на 

противното, когато наличието на основанията по чл. 122, ал. 1 е подкрепено със 

събраните доказателства. 

(3) При установяване на обстоятелство по чл. 122, ал. 1 ревизираното лице е длъжно да 

декларира имуществото си, вида и размера на направените разходи, както и всички 

източници на доходи, приходи, източници на формиране на собствения капитал или на 

безвъзмездно финансиране и техния размер с декларация по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. 

(4) При установяване на обстоятелство по чл. 122, ал. 1 органът по приходите може да 

предприеме мерки за предварително обезпечаване на вземанията по реда на чл. 121. 

    Установяване на задължения за задължителни осигурителни вноски при особени 

случаи 

Чл. 124а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Разпоредбите на чл. 122 - 

124 се прилагат съответно и за установяване на задължителни осигурителни вноски. 

 

• 2015 година 

20. ТР № 8/11.12.2015 г. по т. д. № 1/2015 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

Актовете, издавани от органите на Разплащателната агенция – Държавен фонд 

"Земеделие", по чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 33 от Наредба № 9 от 03.04.2008 г. за условията 

и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на 

стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007–2013 г., са индивидуални административни актове и подлежат на 

съдебен контрол по реда на АПК.  

Допустим е съдебен контрол на заповедта на министъра на земеделието и храните, 

издадена на основание чл. 16г, ал. 4 (предишна ал. 2) от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. 

за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната 
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система за администриране и контрол, с която се одобрява окончателният 

специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние“. 

 Представено е особено мнение. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 26. (1) от Наредба № 9: В срок до 3 месеца от подаване на заявката за второ 

плащане по чл. 6, т. 2 РА: … 

3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ със заповед 

на изпълнителния директор на РА след извършен анализ за установяване на 

фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения и 

реализирания проект; 

Чл. 33 от Наредба № 9: (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои 

нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА 

може да поиска връщането на вече изплатени суми заедно със законните лихви към тях 

и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта. 

(2) Разплащателната агенция може да поиска връщането на вече платени суми заедно 

със законните лихви към тях, когато: 

1. ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или 

изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на 

плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на настоящата наредба; 

2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) ползвателят на помощта е 

получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за 

инвестициите по чл. 14, ал. 2 и 3 , финансирани по реда на тази наредба. 

Чл. 16г. от Наредба № 105 (редакция ДВ бр. 16/2015 г.)  …  

     (4) (Предишна ал. 2, изм.) Министърът на земеделието и храните одобрява 

със заповед окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане". 

 

21. ТР № 7 /12.11.2015 г. по т. д. № 5/2014 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

Годишните такси по чл. 102, ал. 3, т. 3, б. „а“ и „б“ от Закона за радиото и телевизията 

за надзор върху дейността на лицензиантите, съответно регистрираните радио- и 

телевизионни оператори, когато те не са осъществявали такава дейност, се дължат, 

освен когато лицензираният доставчик на радиоуслуги/аудио-визуални медийни 
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услуги е упражнил правата си съгласно условията и в сроковете по чл. 8, ал. 4 и ал. 5 от 

Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност, приета с Постановление на 

Министерския съвет № 108 от 26.04.2011 г., обн., ДВ, бр. 35 от 03.05. 2011 г., в сила от 

03.05.2011 година. 

 Представено е особено мнение. 

Текст на разпоредбите: 

Чл.102 (3) ЗРТ: Радио- и телевизионните оператори заплащат такси, както следва: … 

3. годишна такса: 

 

а) за надзор върху дейността на лицензирания радио- и телевизионен оператор за 

спазването на закона и на условията, при които е издадена лицензията; 

б) за надзор върху дейността на регистрирания радио- и телевизионен оператор за 

спазване на заявения програмен проект, програмна концепция, програмен профил или 

програмна схема; 

Чл.8 от Тарифата: … (4) В случаите, когато доставчикът на радиоуслуги/аудио-

визуални медийни услуги не осъществява дейност по издадена индивидуална 

лицензия, той ежегодно, не по-късно от края на март на текущата година, писмено 

уведомява за това Съвета за електронни медии. 

(5) Доставчиците на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги, които не 

осъществяват радио- и телевизионна дейност по издадена индивидуална лицензия и са 

уведомили Съвета за електронни медии по реда на ал. 4, не дължат годишна 

лицензионна такса. 

 

22. ТР № 6 /30.06.2015 г. по т. д. № 4/2013 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

Разпоредбата на чл. 140, ал. 1 АПК е приложима при избор на ред за оспорване, когато 

в индивидуалния административен акт е посочена само възможността за оспорването 

му по административен ред. 

Съдебното оспорване по чл. 149, ал. 3 АПК не е допустимо, когато по-горестоящият 

административен орган, след изтичане на срока за произнасяне по чл. 97, ал.1 АПК, се 

произнесе с решение, с което отхвърля жалбата или протеста срещу оспорения по 

административен ред индивидуален административен акт. 
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 Представено е особено мнение. 

Текст на разпоредбите: 

Чл.97 АПК  (редакция ДВ бр. 30/2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)  (1) В двуседмичен 

срок от получаване на преписката, когато е едноличен, и в едномесечен срок, когато е 

колективен, компетентният да разгледа жалбата или протеста орган се произнася с 

мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или 

отчасти като незаконосъобразен или нецелесъобразен или отхвърля жалбата или 

протеста. 

Чл. 140 АПК (1) Когато в административния акт или в съобщението за неговото 

издаване не е указано пред кой орган и в какъв срок може да се подаде жалба, 

съответният срок за обжалване по този дял се удължава на два месеца. 

Чл. 149 АПК (3) Когато актът, мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие са били 

оспорени по административен ред, срокът по ал. 1, съответно по ал. 2, започва да тече 

от съобщението, че по-горестоящият административен орган се е произнесъл с 

решение, а ако органът не се е произнесъл - от крайната дата, на която е следвало да се 

произнесе. 

 

23. ТР № 5 /22.06.2015 г. по т. д. № 4/2014 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

Не е допустимо със заповедта по чл. 112, ал. 2, т. 1 от ДОПК директорът на 

компетентната териториална дирекция да ограничава по териториален признак 

правомощията на определените от него органи по приходите за издаване на заповеди за 

възлагане на ревизии само по отношение на физически или юридически лица, чиито 

постоянен адрес, седалище, адрес на управление или местоизвършване на дейността се 

намират в даден регион от територията на тази дирекция.  

Не е налице нищожност на ревизионния акт, ако в ревизионния доклад, който е 

неразделна част от него, не е спазено изискването на чл. 117, ал. 2, т. 10 ДОПК за 

полагане на подписи от всички органи по приходите, които са го съставили. 

 Представени са особени мнения. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 112 ДОПК: … 

(2) Ревизията може да се възлага от: 

1. органа по приходите, определен от териториалния директор на компетентната 

териториална дирекция; 
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Чл.117 ДОПК (2) Ревизионният доклад трябва да съдържа: 

… 

10. подписи на органите по приходите, съставили доклада. 

 

24. ТР № 4 /27.05.2015 г. по т. д. № 6/2013 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

ОТКЛОНЯВА искането на председателя на Върховния административен съд на 

основание чл. 125 ЗСВ до Общото събрание на колегиите във Върховния 

административен съд за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси: 

„1. При настъпила изискуемост на вземанията по чл. 8, т. 1 и т. 2 от Конвенция ТИР 

какви са конкретните действия, които следва да бъдат предприети от митническите 

органи, преди да се пристъпи към търсене на отговорност от солидарния длъжник 

АЕБТРИ?  

2. В кой момент следва да се потърси отговорността на гарантиращата асоциация в 

случаите на изискуеми публични държавни вземания по чл. 8, т. 1 и т. 2 от Конвенция 

ТИР, за които има образувано изпълнително дело срещу лицето, което пряко ги дължи, 

и как следва да се съобразят сроковете, които Конвенция ТИР предвижда за търсене на 

солидарна отговорност в случая? 

 

25. ТР № 3/ 23.03.2015 г. по т. д. № 6/2014 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

За градовете с районно деление относимите към определянето на равностойно парично 

обезщетение са онези вписани сделки с имоти с подобни характеристики на 

отчуждавания, които се намират в един и същ район, като съставна административно-

териториална единица на общината, включително когато се касае за земеделски земи и 

горски територии. 

ОТКЛОНЯВА искането на Председателя на Върховния административен съд по 

тълкувателно дело № 6/2014 г. по описа на Общото събрание на двете колегии на 

Върховния административен съд по следните въпроси: 

Допустимо ли е пазарната цена по §1а, т. 2 от ДР на ЗДС да бъде установена въз основа 

на една-единствена сделка, отговаряща на изискванията на закона, или следва да бъдат 

установени поне две или повече такива сделки ? 
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Когато подлежащият на отчуждаване недвижим имот към момента на отчуждаването 

се намира в урбанизирана територия на населеното място, следва ли да се изследват 

пазарни аналози за сделки, касаещи земеделски земи, каквито са били към момента на 

възстановяване на собствеността, или само такива, касаещи сделки със земи в 

урбанизирани територии ? 

Допустимо ли е за определяне пазарната цена на отчуждавания имот да се ползват 

сделки, чийто предмет касае идеална част от имот, имащ сходни характеристики с 

отчуждавания и намиращ се в близост до него, както и апортна вноска под формата на 

имот, след като в § 1а, т. 2 от ДР на ЗДС изброяването на относимите пазарни 

свидетелства не е изчерпателно ? 

Представлява ли съществено нарушение на процедурата по отчуждаването 

неспазването от страна на административния орган на предвидения в чл. 34, ал. 2, т. 3 

от ЗДС тримесечен срок ? 

Нарушен ли е принципът за „равностойно парично обезщетение”, ако датата на 

възлагане на независимата експертиза е извън сроковете, посочени в чл. 34, ал. 2, т. 3 

от ЗДС и в § 1а, т. 2 от ДР на ЗДС? 

 

26. ТР № 2 /23.03.2015 г. по т. д. № 1/2014 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

Съдът трябва да спре производството съгласно чл. 129, ал. 2 АПК само в случаите, при 

които пред по-горестоящия административен орган е оспорена целесъобразността на 

обжалвания и пред съда административен акт, без да е необходимо жалбоподателят да 

е един и същ. 

Представено е особено мнение. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 129 АПК (1) Ако законосъобразността на административен акт или на отказ 

да бъде издаден административен акт е оспорена едновременно пред по-горестоящ 

административен орган и пред съд, жалбите се съединяват в едно общо производство, 

подведомствено на съда. 

(2) Правилото по ал. 1 не се прилага, когато с жалбата до по-горестоящия 

административен орган е оспорена целесъобразността на административния акт. В този 
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случай, ако има образувано и съдебно производство, то се спира до произнасянето на 

по-горестоящия административен орган. 

 

27. ТР № 1/ 3.02.2015 г. по т. д. № 2/2014 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

ОТКЛОНЯВА искането на омбудсмана на Република България до Общото събрание на 

колегиите на Върховния административен съд за приемане на тълкувателно решение 

по въпроса: "Следва ли Комисията при установяването и обявяването на 

принадлежност на едно лице към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да проучва, 

анализира и оценява издирените и събрани документи и задължена ли е при наличието 

на някой/някои от посочените в разпоредбата на чл. 25 от закона документи да обяви 

принадлежността на лицето към органите по чл. 1?" 

 

2014 година 

28. ТР № 4 /13.12.2014 г. по т. д. № 3/2013 г., ОСС 

Диспозитив на ТР:  

Мълчаливият или изричният отказ на министъра на земеделието и храните да издаде 

заповед за преработване на влезлия в сила план за земеразделяне и на одобрената карта 

на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделски 

земи при явна фактическа грешка по чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и 

ползуването на земеделските земи е индивидуален административен акт по смисъла на 

чл. 21 АПК. 

Текст на разпоредбите: 

Чл.17, ал.8 ЗСПЗЗ (редакция ДВ бр.99/2002): Влезлият в сила план за земеразделяне и 

одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални 

граници на земеделски земи могат да бъдат преработени при явна фактическа грешка 

със заповед на министъра на земеделието и храните или на упълномощено от него 

длъжностно лице.  Заповедта се обнародва в "Държавен вестник" и се обявява от 

общинската служба по земеделие в кметството.  Засегнатите лица при отстраняване на 

явната фактическа грешка се обезщетяват по реда на чл. 10б, ал. 1. 
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28. ТР № 3/03.07.2014 г. по т. д. № 5/2013 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

Давностните срокове, предвидени за изпълнение на административното наказание 

"глоба" в чл. 82, ал. 1, б. "а", във вр. с ал. 2 и ал. 3 от Закона за административните 

нарушения и наказания, не са приложими по отношение на "имуществената санкция", 

наложена с влязло в сила наказателно постановление. 

Разпоредбата на чл. 175, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не е 

приложима по отношение на имуществените санкции. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 82 ЗАНН (1) Административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли: 

а) две години, когато наложеното наказание е глоба; … 

 (2) Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено 

наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо 

наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е 

прекъсната давността, започва да тече нова давност. 

(3) Независимо от спирането или прекъсването на давността, административното 

наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по 

ал. 1. 

Чл.175 ДОПК (3) Лихви върху лихви и лихви върху глоби не се дължат. 

 

29. ТР № 2/26.02.2014 г. по т. д. № 2/2013 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

Заповедта на министъра на вътрешните работи по чл. 192а, ал. 1 ЗМВР за преместване 

на държавен служител при служебна необходимост или при изменение на 

оперативната обстановка за срок до една година в същото или в друго населено място 

на същата или на друга длъжност в рамките на притежаваната категория е 

индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК и подлежи на 

съдебен контрол. 

Чл. 192а ЗМВР (отм.) (1) При служебна необходимост или при изменение на 

оперативната обстановка министърът на вътрешните работи може да премества за срок 
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до една година в същото или в друго населено място държавен служител на същата или 

на друга длъжност в рамките на притежаваната категория. 

Чл. 21. (първоначална редакция - ДВ бр. 30/2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)  (1) 

Индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с 

действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг 

овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или 

задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на 

отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. 

 

30. ТР № 1 /26.02.2014 г. по т. д. № 1/2013 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

В хипотезата на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, установяването и 

заснемането на нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо 

средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в 

отсъствие на контролен орган. 

 Налице е законодателна промяна на посочената разпоредба с ДВ бр. 19/2015г.: 

„При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или 

система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен 

фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение“, като в 

т.65 от § 6 на ДР на ЗДП със същото изменение е дадено легално определение на 

„Автоматизирани технически средства и системи“. 

 

• 2013 година 

31. ТР № 3/ 16.04.2013 г. по т. д. № 1/2012 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

При оспорване на административни актове с искане за обявяване на нищожност 

правният интерес за оспорващия следва да се преценява към момента на подаване на 

жалбата. 

 

32. ТР № 2/ 16.04.2013 г. по т. д. № 4/2011 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  
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Съдебен контрол на решенията на общинските съвети по чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация е допустим. 

 Представено е особено мнение. 

Текст на разпоредбите: 

Чл.21 ЗМСМА (1) … 

6. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема 

отчета за изпълнението му; 

 

33. ТР № 1/25.01.2013 г. по т. д. № 3/2011 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

Административното производство по чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ се прилага само в 

случаите, когато възстановените по реда на Закона за собствеността и ползуването на 

земеделските земи имоти представляват земеделска земя по смисъла на чл. 2 от ЗСПЗЗ. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 34 ЗСПЗЗ (Нов - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., бр. 10 от 

2009 г., бр. 25 от 2012 г.) По искане на собствениците или на ползвателите на правно 

основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със 

заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги 

ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им, съответно на 

ползвателите им на правно основание. За установяване на неправомерното ползване 

кметът служебно изисква информация от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна 

агенция, или от регионалните му териториални структури и/или от общинската служба 

по земеделие по местонахождението на имотите, съответно от службата по геодезия, 

картография и кадастър. 

Чл. 2. (редакция ДВ бр. 99/2002 г.)  Земеделски земи по смисъла на този закон са тези, 

които са предназначени за земеделско производство и: 

     1.   не се намират в границите на урбанизираните територии (населени места и 

селищни образувания), определени с подробен устройствен план, или с околовръстен 

полигон; 

     2.  не са включени в горския фонд; 

     3.  не са застроени със сгради на: промишлени или други стопански предприятия, 

почивни или здравни заведения, религиозни общности или други обществени 

организации, нито представляват дворове или складови помещения към такива сгради; 
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     4.   не са заети от открити мини и кариери, от енергийни, напоителни, транспортни 

или други съоръжения за общо ползуване, нито представляват прилежащи части към 

такива съоръжения. 

 

  

 

• 2012 година 

34. ТР № 2 /25.06.2012 г. по т. д. № 2/2011 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на председателя на Върховния административен съд за 

произнасяне с тълкувателно решение относно тълкуването на чл. 106, ал. 1, т. 2 от 

Закона за държавния служител.  

 

35. ТР № 1 /25.06.2012 г. по т. д. № 1/2011 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

След допълнението на разпоредбата на чл. 129, ал. 3 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК - ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г.) задълженията за данък или 

задължителни осигурителни вноски, за които има издадени и влезли в сила преди това 

допълнение актове за прихващане или възстановяване, се установяват чрез особеното 

производство по чл. 133 и чл. 134 ДОПК. 

Чл.129 ДОПК … (3) (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) Актът за прихващане или 

възстановяване се издава в 30-дневен срок от постъпване на искането в случаите, 

когато в същия срок не е възложена ревизия. Независимо от извършването на 

прихващане или възстановяване, включително когато актът по изречение първо е 

обжалван, задълженията за данъка или задължителните осигурителни вноски подлежат 

на установяване чрез извършване на ревизия. Ако актът е обжалван по съдебен ред, 

издаването на ревизионен акт е допустимо до влизане в сила на съдебното решение. 

Чл. 133. (1) Задължение за данъци или задължителни осигурителни вноски, определено 

с влязъл в сила ревизионен акт, който не е бил обжалван по съдебен ред, може да бъде 

изменено по инициатива на органа по приходите или по молба на ревизираното лице. 

(2) Задължението се изменя на следните основания: 

1. когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от 

съществено значение за установяване на задълженията за данъци или задължителни 
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осигурителни вноски, които не са могли да бъдат известни на лицето, съответно 

органа, издал ревизионния акт, до: 

а) издаване на ревизионния акт, когато актът не е бил обжалван; 

б) влизането в сила на ревизионния акт, когато актът е бил обжалван; 

 

2. когато по надлежния съдебен ред се установи невярност на писмените обяснения на 

трети лица, на заключението на експерти, на писмените декларации, въз основа на 

които е установено задължението за данъци или задължителни осигурителни вноски, 

или се установи престъпно действие на ревизираното лице, на негов представител, на 

орган по приходите, участвал в установяването на данъците или задължителните 

осигурителни вноски или разглеждал жалбата срещу ревизионния акт; 

3. когато установяването на задължението е основано на документ, който е признат за 

неистински, с невярно съдържание или подправен по надлежния съдебен ред; 

4. когато установяването на задължението е основано на акт на съд или на друго 

държавно учреждение, който впоследствие е бил отменен; 

5. когато за същите задължения, за същия период и по отношение на същото задължено 

лице е издаден друг влязъл в сила ревизионен акт, който му противоречи. 

(3) Органът по приходите може по своя инициатива или по молба на заинтересованото 

лице да поправи очевидна фактическа грешка в ревизионния акт. В този случай се 

издава ревизионен акт, без да са необходими заповед за възлагане на ревизия и 

ревизионен доклад. Ревизионният акт за поправката се обжалва едновременно с 

поправения ревизионен акт или самостоятелно. 

(4) Разпоредбата на ал. 2, т. 1 не се прилага относно факти и обстоятелства, за които е 

налице споразумение по чл. 154. 

Чл. 134. (редакция ДВ бр. 30/2006 г., в сила от 1.03.2007 г.)  (1) Орган по приходите, 

който установи основание за изменение по чл. 133, ал. 2, е длъжен да уведоми 

териториалния директор, като обоснове наличието на съответното основание.  След 

преценка за  наличие на основание за изменение териториалният директор може да 

възложи ревизия, с която могат да бъдат изменени вече определени задължения за 

данъци или задължителни осигурителни вноски. 

(2) Заинтересованото лице може да подаде писмено искане до териториалния директор, 

към което се прилагат доказателствата, на които се позовава. 

 (3) Изменението е допустимо, ако заповедта за възлагане на ревизията е издадена или 

искането за изменение е подадено в тримесечен срок от узнаване на основанието за 

изменение и до изтичането на срока по чл. 109.  

(4) В 30-дневен срок от постъпване на искането по ал. 2 териториалният директор 

разпорежда или отказва мотивирано възлагането на ревизия.  Препис от отказа се 
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изпраща на лицето, подало искането, в 7-дневен срок от постановяването му, но не по-

късно от 14 дни след изтичането на срока по изречение първо. 

     (5)  Заинтересованият субект може да обжалва отказа в 14-дневен срок от 

получаването на решението, а мълчаливия отказ - в 30-дневен срок от изтичането на 

срока за произнасяне, пред административния съд, компетентен да разгледа жалбата 

срещу ревизионния акт.  Жалбата се подава чрез териториалния директор. Съдът се 

произнася по жалбата с определение, което не подлежи на обжалване. 

(6) Когато се установи, че задължението за данъци или задължителни осигурителни 

вноски е било установено в по-висок или по-нисък размер от дължимото, за разликата 

се издава ревизионен акт.  Ако е налице надвнесена сума, тя се прихваща или 

възстановява с ревизионния акт. 

 

• 2011 година 

36. ТР № 5 /18.10.2011 г. по т. д. № 8/2010 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

Граждани и организации, с изключение на претендиращите възстановяване на правото 

на собственост върху земеделски земи и подали заявление за това, не могат да 

обжалват по реда на АПК заповедите на кметовете на общини по чл. 11, ал. 4 от 

ППЗСПЗЗ за определяне на застроената част от имоти, намиращи се в границите на 

урбанизирани територии. 

 Представено е особено мнение. 

Текст на разпоредбите: 

Чл.11 ППЗСПЗЗ (4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Застроената част се определя 

служебно от техническата служба на общината при спазване на Наредба № 7 от 2003 г. 

за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 на 

Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 

2005 г.; Решение № 7028 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 63 от 2005 

г.; изм., бр. 41 от 2008 г.) и на хигиенните и противопожарните норми. Решенията на 

техническата служба на общината се одобряват със заповед на кмета на общината и 

могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 

37. ТР № 4/17.10.2011 г. по т. д. № 9/2010 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  
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Първоинстанционният административен съд няма правомощия да връща или оставя 

без разглеждане касационната или частната жалба и протести на прокурора срещу 

актове на първоинстанционния административен съд. 

 

38. ТР № 3/10.05.2011 г. по тълк. д. № 7/2010 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

ОТКЛОНЯВА искането на председателя на Върховния административен съд за 

постановяване на тълкувателно решение по въпроса: "Има ли правомощия 

административният съд като касационна инстанция да установява нови факти, имащи 

отношение към правната квалификация на нарушението?" 

РАЗПОРЕДБАТА на чл. 415в от Кодекса на труда представлява привилегирован 

състав, приложим в хипотезата на налагане на санкция за нарушенията, изрично 

упоменати в чл. 414, ал. 3 от същия кодекс.  

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД има правомощието като касационна инстанция да 

преквалифицира нарушението, описано в наказателното постановление, като 

"маловажно нарушение" по смисъла на чл. 415в от Кодекса на труда. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 415в КТ (редакция ДВ бр. 58/2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) За нарушение, което 

може да бъде отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този 

кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, 

работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., 

а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100 лв. 

Чл.414 КТ (същата редакция) (3) Работодател, който наруши разпоредбите на чл. 62, 

ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер 

от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 

000 лв., за всяко отделно нарушение. 

 

39. ТР № 2 /22.03.2011 г. по т. д. № 6/2010 г., ОСК 

Диспозитив на ТР: 

Заповедта, с която се прилага принудителна административна мярка "забрана за 

напускане на страната" на основание чл. 75, т. 6 от Закона за българските документи за 



                                                                                                                          
 

86 
 

самоличност (чл. 76, т. 3 отм.) подлежи на отмяна от съда, когато противоречи на 

Директива 2004/38/ЕО. 

 Представено е особено мнение. 

Текст на разпоредбите: 

Чл.75 ЗБЛД: Не се разрешава напускане на страната на: … 

т.6. (нова - ДВ, бр. 82 от 2009 г., обявена за противоконституционна от КС на РБ, бр. 32 

от 2011 г.) лица, които не изпълняват подлежащ на принудително изпълнение съдебен 

акт, по силата на който са осъдени да заплатят парично задължение в големи размери 

към български физически и юридически лица или чуждестранни лица, освен ако 

представят надлежно обезпечение. 

Чл. 76.  (редакция ДВ бр. 47/2009 г., в сила от 1.10.2009 г.) Може да не се разреши 

напускане на страната, паспорти и заместващи ги документи да не се издават на: 

  … 

3.  лица, които имат парични задължения в големи размери към български физически и 

юридически лица и към чуждестранни такива, установени по съдебен ред, освен ако 

личното им имущество покрива задължението или ако представят надлежно 

обезпечение; … 

 

40. ТР № 1/07.02.2011 г. по тълк. д. № 5/2010 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

1. Наследниците на отчужден собственик не могат да искат отмяна на отчуждаването 

на основание чл. 31 от Закона за общинската собственост, когато техният наследодател 

е починал преди влизането на закона в сила. 

2. Не може да се иска на основание чл. 31 от Закона за общинската собственост отмяна 

на отчуждаване, извършено по реда на други закони преди влизането му в сила. 

3. ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 5/2010 г. по описа на Върховния 

административен съд в частта по третия въпрос на главния прокурор на Република 

България: "Следва ли да бъдат вписани актовете за общински имоти съгласно чл. 34, 

ал. 4 от Закона за общинската собственост към момента на вземане на решение от 

общинския съвет за разпореждане с тях или вписването може да бъде извършено до 

приключване на процедурата със сключването на договор?" 

 Представени са особени мнения. 
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Текст на разпоредбите: 

 

Чл. 31 ЗОС (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г., бр. 15 от 2011 г.) Ако в тригодишен срок, 

а за обектите от първостепенно значение - в 5-годишен срок, от отчуждаването на 

имота строителството на обекта не е започнало, както и в случаите, когато одобреният 

подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно 

значение - публична общинска собственост, бъде отменен от съда, а новият влязъл в 

сила подробен устройствен план не засяга отчуждения вече имот, по искане на бившия 

собственик на имота кметът на общината отменя заповедта за отчуждаване след 

възстановяване на полученото обезщетение. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г.) В случаите по ал. 1 общината дължи на собственика 

обезщетение за причинените вреди. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Общината има право да получи по-малката стойност 

между направените разходи и увеличената стойност на имота за извършените от нея 

подобрения в имота. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2011 г.) Искане за отмяна на заповедта за отчуждаване може 

да се предяви в тримесечен срок от изтичането на съответните срокове по ал. 1, 

съответно - от влизането в сила на новия подробен устройствен план. 

 

2010 година 

41. ТР № 7 /25.11.2010 г. по т. д. № 3/2010 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

Участието на прокурор в първоинстанционните съдебни производства по чл. 1 от 

Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, които се разглеждат по 

реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс, е задължително. 

 

42. ТР № 6/25.11.2010 г. по т. д. № 4/2010 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

Разпоредбата на чл. 239, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс не намира 

приложение при искане за отмяна на противоречиви влезли в сила решения, с които 

съдът се е произнесъл по жалби срещу различни административни актове, постановени 

по идентични случаи. 
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 Представено е особено мнение. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 239. Актът подлежи на отмяна, когато: … 

4. между същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено друго 

влязло в сила решение, което противоречи на решението, чиято отмяна се иска; 

 

43. ТР № 5/20.07.2010 г.  по т. д. № 2/2010 г., ОСК 

Диспозитив: 

 

Решенията на Министерския съвет на Република България, издадени при 

несъобразяване с изискването на чл. 34б от Закона за държавната собственост да бъде 

посочено името на действителния собственик на отчуждавания имот, са 

незаконосъобразни. 

 Представено е особено мнение. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 34б ЗОС (1) В решението на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1 се посочват 

държавната нужда, за която се отчуждават имотите, видът, местонахождението, 

размерът, цената (размерът на обезщетението) и собствениците на всеки от имотите. 

 

44. ТР № 4/20.07.2010 г. по т. д. № 1/2010 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

1. Препращането в чл. 4, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане 

(отменен), включително и в редакцията му до 2002 година, към чл. 1 от Търговския 

закон е препращане към трите алинеи, а не единствено към ал. 1 на чл. 1 от Търговския 

закон. 

2. Отхвърля искането за издаване на тълкувателно решение в частта му относно: "в кои 

случаи приходите от продажба на недвижими имоти от общините следва да се 

възприемат като приходи от стопанска дейност, които участват във формиране на 

облагаемата печалба, и какъв е начинът на облагане." 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 4 ЗКПО (отм.): (1) Юридическите лица, които не са търговци, включително 

бюджетните предприятия и организациите на вероизповеданията, се облагат за 



                                                                                                                          
 

89 
 

печалбата и доходите им, получени от сделки по чл. 1 от Търговския закон, 

извършвани по занятие, включително от отдаване под наем на недвижимо и движимо 

имущество. 

Чл. 1 ТЗ: (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко 

физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки: 

1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен 

или обработен вид; 

2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) продажба на стоки от собствено производство; 

3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка на ценни книги с цел да ги продаде; 

4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) търговско представителство и посредничество; 

5. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) комисионни, спедиционни и превозни сделки; 

6. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) застрахователни сделки; 

7. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) банкови и валутни сделки; 

8. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) менителници, записи на заповед и чекове; 

9. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) складови сделки; 

10. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лицензионни сделки; 

11. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) стоков контрол; 

12. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) сделки с интелектуална собственост; 

13. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) хотелиерски, туристически, рекламни, 

информационни, програмни, импресарски или други услуги; 

14. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти 

с цел продажба; 

15. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лизинг. 

(2) Търговци са: 

1. търговските дружества; 

2. кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации. 

(3) За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и 

обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е 

посочена в ал. 1. 

 

45. ТР № 3/13.05.2010 г. по т. д. № 5/2009 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  
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В случаите, в които съдът отхвърли оспорването или оспорващият оттегли жалбата си, 

страната дължи заплащане на разноски за юрисконсултско възнаграждение, когато 

административният орган е представляван от юрисконсулт в съдебно-

административното производство. 

 Представено е особено мнение. 

 Текст на разпоредбите: 

Налице е законодателна промяна с ДВ, бр. 8 от 2017 г., като текстът на чл.78, ал.8 

ГПК е изменен така: „В полза на юридически лица или еднолични търговци се 

присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани 

от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля 

максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за 

правната помощ.“ 

 

46. ТР № 2/12.02.2010 г. на ВАС по т. д. № 4/2009 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

Съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел 

могат да оспорват подзаконови нормативни актове при наличието на правен интерес, 

обоснован от предмета на дейност и целите, за които са създадени. 

 Представено е особено мнение. 

 

47. ТР № 1/11.02.2010 г. по т. д. № 3/2009 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

1. Отхвърля предложението на главния прокурор на Република България за 

произнасяне с тълкувателно решение, в частта му: "Възстановява ли се срокът по чл. 72 

от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, или се дава нова възможност 

или срок за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит на лица - платци 

по глава осма, за които данъкът е станал изискуем до влизането в сила /1.01.2009 г./ на 

§ 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение 

на ЗДДС /ЗИД на ЗДДС/ обн. ДВ, бр. 106/2008 г., в сила от 1.01.2009 г./? Освобождават 

ли се те в тези случаи от административнонаказателна отговорност по чл. 180 от ЗДДС 

относно неспазването на срока по чл. 72, или за тях се прилага по-благоприятната 

разпоредба на чл. 180а от същия закон?". 



                                                                                                                          
 

91 
 

    2. С § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на ЗДДС /ЗИД на ЗДДС/ обн. ДВ, бр. 106/2008 г., в сила от 1.01.2009 г./ се 

дава нова възможност за начисляване на данъка по чл. 86 от Закона за данък върху 

добавената стойност /ЗДДС/ на лица - платци по глава осма - получатели по доставката 

или вносители, за които данъкът е станал изискуем до влизането в сила на посоченото 

преходно правило. 

    3. Тези лица се освобождават в тези случаи от административнонаказателна 

отговорност по чл. 180 относно неспазването на срока по чл. 86, а не се прилага по-

благоприятната разпоредба на чл. 180а от ЗДДС. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 86 ЗДДС: (1) Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да 

го начисли, като: 

1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред; 

2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен 

период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период; 

3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период. 

(2) Данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е 

издаден данъчният документ, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е 

издаден в срока по този закон - за данъчния период, през който данъкът е станал 

изискуем. 

(3) Не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено 

вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън 

територията на страната. 

(4) Алинея 1, т. 1 и 2 и ал. 2 не се прилагат в случаите по чл. 131, ал. 1. 

Чл. 180 ЗДДС (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., доп., бр. 95 от 2015 г., в сила от 

1.01.2016 г.) Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в 

предвидените в този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не 

са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните 

търговци, в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. При повторно 

нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двоен размер на 

неначисления данък, но не по-малко от 1 000 лв. 
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(2) Алинея 1 се прилага и когато лицето не е начислило данък, тъй като не е подало 

заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., бр. 95 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) При 

нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в срок до 6 месеца 

от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно 

имуществената санкция, е в размер 5 на сто от данъка, но не по-малко от 200 лв., а при 

повторно нарушение – не по-малко от 400 лв. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., бр. 95 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) При 

нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка след срока по ал. 

3, но не по-късно от 18 месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде 

начислен, глобата, съответно имуществената санкция, е в размер 10 на сто от данъка, 

но не по-малко от 400 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 800 лв. 

 

Чл. 180а ЗДДС (Нов - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) (1) Регистрирано 

лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове в 

случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма и за 

начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, се наказва с глоба - за 

физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите 

лица и едноличните търговци, в размер 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко 

от 50 лв. 

(2) Алинея 1 се прилага и когато лицето не е начислило данък поради това, че не е 

подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок. 

(3) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в периода, 

следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно 

имуществената санкция, е в размер до 2 на сто от данъка, но не по-малко от 25 лв. 

(4) В случаите по ал. 1, когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на 

чл. 126, ал. 3, т. 2 в срок до два месеца от края на месеца, в който е следвало да начисли 

данъка, глобата или имуществената санкция е в размер от 100 до 300 лв. 

(5) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 размерът на глобата или имуществената 

санкция е 20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 лв., а в случаите по 

ал. 4 - от 200 до 600 лв. 

• 2009 година 
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48. ТР № 5 /08.09.2009 г. по тълк. д. № 1/2009 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

Разпоредбата на чл. 166, ал. 2 от АПК за спиране изпълнението на административния 

акт е обща разпоредба за съдебен контрол, приложима по отношение на всички актове, 

с които е допуснато по силата на отделни закони предварително изпълнение на 

административен акт, когато законът не предвижда изрична забрана за съдебен 

контрол. 

 Представено е особено мнение. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 166 АПК: (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) При всяко положение на делото 

до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре 

предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал 

акта по чл. 60, ал. 1, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно 

поправима вреда. Изпълнението може да се спре само въз основа на нови 

обстоятелства. 

 

49. ТР № 4/16.07.2009 г. по тълк. д. № 2/2009 г., ОСК 

Диспозитив на ТР:  

т. 1. Протеста, подаден от прокурор в районна прокуратура до съответния 

административен съд за отмяна на индивидуални, общи и нормативни 

административни актове на местните органи за власт и управление е процесуално 

допустим. 

т. 2. Прокуратурата дължи разноски при отхвърляне на подаден до административен 

съд протест или при неговото оттегляне, при условията на чл. 143 АПК, както и такса 

за съобщаване чрез обявление в "Държавен вестник" по чл. 181, ал. 1 и чл. 188 АПК 

при подаден протест срещу общ административен акт и подзаконов нормативен акт.  

Текст на разпоредбите: 

Чл. 143 АПК: (1) Когато съдът отмени обжалвания административен акт или отказа да 

бъде издаден административен акт, държавните такси, разноските по производството и 

възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се 

възстановяват от бюджета на органа, издал отменения акт или отказ. 
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(2) Подателят на жалбата има право на разноски по ал. 1 и при прекратяване на делото 

поради оттегляне на оспорения от него административен акт. 

(3) Когато съдът отхвърли оспорването или подателят на жалбата оттегли жалбата, 

страната, за която административният акт е благоприятен, има право на разноски. 

(4) Когато съдът отхвърли оспорването или оспорващият оттегли жалбата, подателят 

на жалбата заплаща всички направени по делото разноски, включително минималното 

възнаграждение за един адвокат, определено съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2 от 

Закона за адвокатурата, ако другата страна е ползвала такъв. 

Чл. 181 АПК: (1) Ако оспорването е редовно, съдът в едномесечен срок го съобщава 

чрез обявление в "Държавен вестник", в което посочва оспорения административен акт 

или негова част и номера на образуваното дело. 

Чл. 188 АПК: Оспорването се съобщава по реда на чл. 181, ал. 1 и 2. 

 

50. Определение № 3/16.07.2009 г. по т. д. № 5/2008 г., ОСК 

Диспозитив: 

Прекратява производството по т. д. № 5/2008 г. по описа на ОС на ВАС.  

При мотиви: „В срока за произнасяне на Общото събрание на колегиите на Върховния 

административен съд по направеното искане бе изменен и допълнен Законът за 

чужденците в Република България - обн. ДВ, бр. 36/15.05.2009 г. 

Текст на разпоредбите: 

При изменението на ЗРЧБ е изменена разпоредбата на чл. 44, ал. 6, ал. 8 от ЗЧРБ и е 

създадена нова разпоредба на чл. 46а.  

Съгласно разпоредбата на чл. 46а от ЗЧРБ заповедите за принудително настаняване 

в специален дом може да се обжалват пред административен съд в района на който 

е седалището на органа, издал оспорения административен акт. 

С изменението на разпоредбите, предмет на направеното искане, следва да се 

приеме, че е отпаднало основанието за постановяване на тълкувателно решение. 

На основание чл. 235, ал. 3 от ГПК при постановяване на решението си съдът взема 

предвид и фактите, настъпили след предявяването на искането за тълкуване, които 

факти са от значение за произнасяне по направеното искане.“ 

 

51. ТР № № 2/03.06.2009 г. по т. д. № 7/2008 г., ОСК 
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Диспозитив на ТР: 

Административните съдилища не присъждат разноски в производствата по касационни 

жалби срещу решенията на районните съдилища по административнонаказателни дела. 

 Представено е особено мнение. 

 

52. ТР № 1/30.03.2009 г. по т. д. № 6/2008 г., ОСК 

Диспозитив на ТР: 

Решенията на общинската избирателна комисия по чл. 30, ал. 6, изр. 2 и чл. 42, ал. 3, 

изр. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с които се 

отказва предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветници и 

правомощията на кметове, не подлежат на оспорване.  

Текст на разпоредбите: 

Чл.30 ЗМСМА (редакция ДВ бр.69/2006г.) (6) В тридневен срок от получаване на 

документите по ал. 5 общинската избирателна комисия уведомява общинския 

съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен 

срок от уведомяването му.  В тридневен срок от изтичане на срока за възражение 

общинската избирателна комисия приема решение за прекратяване на пълномощията и 

обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.  Решението на 

общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано по реда на чл. 104 от Закона 

за местните избори.  Препис от решението се изпраща на председателя на общинския 

съвет в тридневен срок от влизането му в сила. 

Чл.42 ЗМСМА (редакция ДВ бр.63/2007г.) (3) В тридневен срок от получаване на 

документите по ал. 2 общинската избирателна комисия уведомява кмета, който може 

да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването 

му.  В тридневен срок от изтичане на срока за възражение общинската избирателна 

комисия приема решение за прекратяване на правомощията.  Решението на общинската 

избирателна комисия може да бъде оспорвано по реда на чл. 104 от Закона за местните 

избори. Препис от решението се изпраща на Централната избирателна комисия за 

местни избори и на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането 

му в сила. 

 

• 2008 година 
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53. ТР № 7/ 11.12.2008 г. по т. д. № 3/2008 г., ОСК 

Диспозитив на ТР : 

Т. 1. Срокът за произнасяне от решаващия орган по чл. 155, ал. 1 от ДОПК е 

преклузивен, включително и в случаите на продължаването му по чл. 156, ал. 7 от 

ДОПК. В случаите на т. нар. "мълчаливо потвърждаване" на ревизионния акт по чл. 

156, ал. 4 от ДОПК решаващият орган може да постанови решение само в случай на 

подаване на жалба от данъчнозадълженото лице при условията на чл. 156, ал. 5 от 

кодекса. Срокът за постановяване на такова решение е ограничен в рамките на седем 

дни и започва да тече от момента на подаване на жалбата до съда. След изтичането на 

този срок правото на решаващия орган да постанови решение се преклудира. 

Т. 2. Споразумение за удължаване на срока за произнасяне по жалбата по чл. 156, ал. 7 

от ДОПК може да бъде сключено между жалбоподателя и решаващия орган 

единствено и само в рамките на 45-дневния срок по чл. 155, ал. 1 от ДОПК.  

 Представено е особено мнение. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 155 ДОПК (редакция ДВ бр. 105/2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) (1) Решаващият 

орган разглежда жалбата по същество и се произнася с мотивирано решение в 45-

дневен срок от постъпването на жалбата по чл. 152, ал. 3, съответно от изправянето на 

нередовностите по чл. 145 или от одобряването на споразумението по чл. 154.  Когато 

жалбата е подадена чрез лицензиран пощенски оператор, по писмено искане на 

жалбоподателя се издава удостоверение за датата на постъпването й по чл. 152, ал. 3. 

Чл.156 ДОПК (редакция ДВ бр.30/2006г., в сила от 01.03.2007г.): (7) Срокът за 

произнасяне по жалбата може да бъде продължен по взаимно писмено съгласие между 

жалбоподателя и решаващия орган за срок до 3 месеца, в което се посочва срокът на 

продължаването.  При непроизнасяне в този срок се прилагат разпоредбите на ал. 5 и 6. 

 

54. ТР № 6/10.12.2008 г. по т. д. № 4/2008 г., ОСК 

Диспозитив на ТР : 

Отхвърля искането на главния прокурор на Република България за издаване на 

тълкувателно решение по приложението на чл. 1 от Закона за отговорност на 

държавата и общините за вреди във връзка с § 22 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 
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55. ТР № 5/ 10.12.2008 г. по т. д. № 20/2007 г., ОСК 

Диспозитив на ТР : 

Областният управител може да упражнява контрол за законосъобразност върху всички 

решения на общинските съвети чрез оспорването им пред съответния административен 

съд по реда на чл. 45, ал. 4 ЗМСМА във връзка с чл. 32, ал. 2 ЗА, включително и тези, 

издадени на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА. 

Текст на разпоредбите: 

Чл.45 ЗМСМА: … (4) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност 

на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да 

върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги 

оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на 

индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите 

нормативни актове, освен ако съдът постанови друго. 

Чл.32 ЗА: … (2) Областният управител може да оспорва незаконосъобразни актове на 

общинските съвети по реда на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. Той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на 

общини в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му. 

Чл. 21 ЗМСМА: (1) Общинският съвет: … 

8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2003 г.) приема решения за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните 

правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства; 

56. ТР № 4/06.06.2008 г. по т. д. № 1/2008 г., ОСК 

Диспозитив на ТР : 

Основание за отказ за издаване, отказ за продължаване на срока или за отнемане на 

разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, 

огнестрелни оръжия и боеприпаси по реда на чл. 16, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 12, ал. 1, т. 6 

от ЗКВВООБ са административните нарушения, извършени от лицето, адресат на акта, 

с които се засягат обществените отношения, свързани с реда, спокойствието и 

сигурността на гражданите. 

Текст на разпоредбите: 
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Чл. 16 ЗКВВООБ (отм.): (1) Разрешения за придобиване, съхраняване, носене и 

употреба на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси не се издават, а 

издадените се отнемат от физическите лица, включително от лица, регистрирани като 

еднолични търговци: 

1. в случаите на чл. 12; 

Чл. 12 ЗКВВООБ (отм.): (1) Разрешения за производство, търговия и пренасяне на 

взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси не се издават, а издадените се 

отнемат от лица, регистрирани като еднолични търговци: 

… 

6. които през последните три години три или повече пъти са нарушавали 

обществения ред, за което са им налагани административни наказания. 

 

57. ТР № 3/06.06.2008 г. по т. д. № 2/2008 г., ОСК 

Диспозитив на ТР : 

Лицата, упражняващи свободна професия, включително частните съдебни изпълнители 

и нотариусите, не подлежат на задължителна регистрация по Закона за данък върху 

добавената стойност за периода от влизане в сила на решение № 7 от 23 април 2007 г. 

по к. д. № 1/2007 г. на Конституционния съд (обн., Дв, бр. № 37 от 8 май 2007 г.) до 

влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху 

добавената стойност (обн., ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г.). 

 

58. ТР № 2/22.04.2008 г. по т. д. № 21/2007 г., ОСК 

Диспозитив на ТР : 

Актът, с който кандидат за получаване на лицензия за радио- и/или телевизионна 

дейност е отстранен от участие в конкурс, обявен от Съвета за електронни медии по 

реда на Закона за радиото и телевизията, подлежи на оспорване по съдебен ред от 

отстранения кандидат. 

 

59. ТР № 1/14.01.2008 г. по т. д. № 19/2007 г., ОСК 

Диспозитив на ТР : 
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Решенията на административните съдилища, с които се произнасят по жалби срещу 

решения и заповеди за одобряване или изменение на устройствени планове по Закона 

за устройство на територията, не подлежат на касационно обжалване. 

 Представено е особено мнение. 

Текст на разпоредбите: 

Налице са последващи законодателни промени, първата от които – от ДВ 

бр.87/2010г. : „7) (Нова) Решенията на първоинстанционния съд по жалби или 

протести срещу индивидуални административни актове по този закон са 

окончателни с изключение на решенията по жалби или протести срещу индивидуални 

административни актове за одобряване на подробни устройствени планове, на 

комплексни проекти за инвестиционна инициатива и на заповедите за премахване на 

незаконни строежи от първа до пета категория включително. Решенията на 

първоинстанционния съд са окончателни и по жалби или протести срещу 

индивидуалните административни актове за одобряване на подробни устройствени 

планове или на комплексни проекти за инвестиционна инициатива за изграждане на 

обекти с национално значение и на общински обекти от първостепенно значение.“ 

Настоящата редакция е от ДВ бр.13/2017г.: „Окончателни са решенията на 

първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуални 

административни актове за: 

1. одобряване или за изменение на подробни устройствени планове за обекти с 

национално значение и за общински обекти от първостепенно значение и отказите за 

издаване на такива актове; 

2. одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива за обекти с 

национално значение и за общински обекти от първостепенно значение и отказите за 

тяхното одобряване; 

3. разрешаване на строителството за изграждане на обекти с национално значение и 

на общински обекти от първостепенно значение и отказите за издаване на такива 

актове.“ 

• 2007 г. 

60.ТП № 6/29.10.2007 г. по по т. д. № 14/2007 г., ОСС-Втора колегия на ВАС 

Диспозитив на ТП: 
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Служебното правоотношение на държавния служител в МВР може да бъде прекратено 

от органа по назначаването по реда на чл. 245, ал. 1, т. 2 от ЗМВР само при наличието 

на кумулативно дадените предпоставки в тази разпоредба - осигурителен стаж и 

възраст. 

Тълкувателното постановление подлежи на обнародване в „Държавен вестник” и влиза 

в сила от деня на обнародването му. 

Текст на разпоредбите: 

чл. 245, ал. 1, т. 2 от ЗМВР (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г.)  

(1) Служебното правоотношение на държавния служител в МВР се прекратява:  

2.  при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – по искане на 

служителя или по предложение на органа по назначаването. 

 

61. ТП № 5/21.06.2007 г. по т. д. № 3/2007 г., ОСС съдиите на ВАС. 

Диспозитив на ТП: 

Заповедта на директора на Районната здравноосигурителна каса, с която се налага 

санкция на собственика на аптека за нарушения на договора между него и здравната 

каса за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия или диетични храни 

за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, 

представлява индивидуален административен акт, по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК 

Тълкувателното постановление подлежи на обнародване в  

„Държавен вестник” и влиза в сила от деня на обнародването му. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 21. АПК (Обн. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) 

(1)Индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с 

действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг 

овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права 

или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни 

интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде 

такъв акт. 

62. ТП № 4/07.06.2007 г. по т. д. № 5/2007 г., ОСС съдиите на ВАС. 

Диспозитив на ТП: 
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Срокът за обжалване на заповедта на министъра на отбраната за освобождаване на 

военнослужещ от кадрова военна служба след изменението на Закона за отбраната и 

въоръжените сили (ДВ, бр. 40/02 г.) тече от нейното първо по време редовно 

съобщаване по някой от способите, предвидени в Закона за административното 

производство (отм.), съответно в Административнопроцесуалния кодекс. 

Тълкувателното постановление подлежи на обнародване в „Държавен вестник” и влиза 

в сила от обнародването му. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 131. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., бр. 30 от 2006 г.) Кадровият военнослужещ може 

да обжалва заповедта за освобождаване по административен ред в 7-дневен срок по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

63. ТП №3/07.06.2007 г. на ВАС по т. д. № 4/2007 г., ОСС съдиите на ВАС 

Диспозитив на ТП: 

1.Дисциплинарно уволнение по чл. 239, ал.1, т. 5 от ЗМВР (отм.) се налага за 

поведение, несъвместимо с морала, което уронва престижа на службата. 

2.Случаите, в които се нарушава установеният обществен ред, деянието няма връзка с 

изпълнение на служебните задължения, ако поведението е несъвместимо с морала и е 

уронващо престижа на службата, е налице основание за уволнение по чл. 239, ал.1, т. 5 

от ЗМВР (отм.). 

3.Наказанието се налага и в случаите, в които при изпълнение и спазване на 

задължения, свързани със заеманата длъжност, конкретно регламентирани със ЗМВР, с 

издадени въз основа на него подзаконови нормативни актове или със заповеди на 

ръководството на МВР и началниците на служби, поведението се явява несъвместимо с 

морала и уронващо престижа на службата 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 239. ЗМВР (Обн., ДВ, бр. 122 от 19.12.1997 г.; отм., бр. 17 от 24.02.2006 г., в сила 

от 1.05.2006 г.) 

(1) Дисциплинарното наказание "уволнение" се налага задължително в следните 

случаи: 

5. за поведение, несъвместимо с морала и действия, уронващи престижа на службата. 
 
64. ТП №2/07.06.2007 г. на ВАС по т. д. № 1/2007 г., ОСС съдиите на ВАС 
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Диспозитив на ТП: 

Заповедта на министъра на земеделието и горите по чл. 7, ал.6 от Закона за лова и 

опазване на дивеча не е индивидуален административен акт. 

Тълкувателното постановление подлежи на обнародване в «Държавен вестник» и влиза 

в сила от деня на обнародването му. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 7. ЗЛОД (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) Ловната площ на 

страната се разпределя на ловностопански райони независимо от фондовите 

граници и собствеността върху земите, горите и водните площи. 

(6) Предишна ал. 5) Границите на ловностопанските райони се определят 

по трайни теренни форми и съоръжения, съобразени със землищните граници, и се 

утвърждават със заповед на министъра на земеделието и горите по предложение на 

началника на Националното управление по горите. 

По ТП има постновено особено мнение. 

 

65. ТП №1/26.01.2007 г. на ВАС по т. д. № 3/2006 г., ОСС съдиите на ВАС 

Диспозитив на ТП: 

Задължението на общините да внасят здравноосигурителни вноски за сметка на 

общинските бюджети за лицата по чл.40, ал.1, т.9 (отм.) от Закона за здравното 

осигуряване не е обвързано с подаването на декларации от тези лица.  

Тълкувателното постановление подлежи на обнародване в «Държавен вестник» и влиза 

в сила от деня на обнародването му. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 52. КРБ 

(1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна 

медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и 

по ред, определени със закон. 

Постановяване на тълкувателно решение или постановление 

Чл. 40. ЗЗО. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)  

(1) Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, 

ал. 3 , се определя върху доход и се внася, както следва:  
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Т. 9.(предишна т. 8) родителите, осиновителите или съпрузите, които 

полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които 

постоянно се нуждаят от чужда помощ;  

• 2006 г. 

66. ТР № 1/18.04.2006 г. по по т. д. № 1/2006 г., ОСС-Втора колегия на ВАС. 

Диспозитив на ТР: 

1. Членовете на Висшия съдебен съвет не могат да обжалват решенията му в това си 

качество. 

2. Сроковете по чл. 173, ал. 3 ЗСВ за възбуждане на дисциплинарно производство 

започват да текат от момента на узнаването, съответно на извършването на 

дисциплинарното нарушение и дисциплинарната отговорност на магистратите се 

погасява с изтичането на който и да е от двата срока.  

3. Отхвърля предложението за издаване на тълкувателно решение в частта му относно 

въпроса за обвързаността на Висшия съдебен съвет като дисциплинарнонаказващ 

орган от предложението на вносителя за вида и размера на дисциплинарното 

наказание. 

4. Решенията на Висшия съдебен съвет, приети с тайно или явно гласуване, следва  

да бъдат мотивирани, като неизлагането на фактически и правни основания за 

издаването им води до отмяна. 

5. Висшият съдебен съвет действа в условията на оперативна самостоятелност при 

назначаването на магистрати, административни ръководители и младши магистрати и 

при обвързана компетентност, когато приема решения по чл. 35в, ал. 4 и чл. 132, ал. 2 

ЗСВ за възстановяване на магистрати на преди това заеманата длъжност в съдебната 

система.  

6. Вносителят на предложение за назначаване и за налагане на дисциплинарно 

наказание на магистрати, административни ръководители и младши магистрати не 

може да обжалва решението на Висшия съдебен съвет. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 35в (4) ЗСВ. (ДВ, бр. 59 от 22.07.1994 г.)   

При освобождаване от длъжност съдебните инспектори се възстановяват на 

длъжността, която са заемали до назначаването им, ако са работили в съдебната 
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система. В този случай те подават молба до Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от 

датата на освобождаването им. 

Чл. 132. (2) ЗСВ (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) 

При преустановяване на длъжността лицата по ал. 1, точка 1, подали 

молба до Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от датата на освобождаването 

им, се възстановяват на заеманата длъжност в органите на съдебната власт, 

като времето, прекарано на длъжност по ал. 1, т. 1, се зачита за стаж по 

чл. 127, ал. 1 - 5. 

Чл. 173. ЗСВ, (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., в сила от 9.04.2004 г.,)  

(1)  Дисциплинарно наказание на съдия, прокурор или следовател, както и на 

административен ръководител и на негов заместник, се налага от Висшия съдебен 

съвет. 

(3) Дисциплинарното производство може да бъде възбудено до 6 месеца от 

откриването, но не по-късно от една година от извършването на нарушението. 

(5) Сроковете по ал. 3 не текат, ако лицето е в законоустановен отпуск. 

• 2004г.-2000г. 

67. ТР № 5/14.07.2004,по т.д. 7/2004, ОСС на ВАС. 

Диспозитивна ТР: 

1. Разпоредбата на чл.109, ал.11 и ал.12 /отм./ от ДПК задължава данъчния орган да 

установи, че в резултат на действия по избягване или осуетяване прилагането на 

данъчен закон, извършени от предходни доставчици, ревизираният данъчен субект е 

получил облага или данъчно предимство, както и да определи размера им.  

2. В тежест на данъчния орган е да докаже с допустими по ДПК доказателства 

получаването на облага или данъчно предимство от данъчния субект и да определи 

размера на тази облага или предимство, както и дали те са премахнати. 

3. Липсата на реквизити по чл.8, ал.1 от ЗСч /отм./ в данъчната фактура, които носят 

информация за регистрирани по ЗДДС лица и възникнало облагаемо данъчно събитие 

и начислен данък, винаги е предпоставка да бъде отказано право на данъчен кредит.  

4. Когато съдът решава делото по същество, съгласно чл.130, ал.1 от ДПК може да 

откаже правото на приспадане на данъчен кредит на друго основание, различно от 

фактическото и/или правно основание в акта. 
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Текст на разпоредбите: 

Чл. 109 (11) ДПК (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г.)  

Независимо от други разпоредби, когато данъчен орган установи, че 

лице или лица са извършили действия, за да избягнат или осуетят прилагането 

на данъчен закон, данъчният орган определя съответния данък или отказва 

правото на приспадане на данъчен кредит по такъв начин и в размер, че да се 

премахнат всички облаги или данъчни предимства на всяко лице, което пряко или 

без да участва в действията, е получило облага или данъчно предимство, 

доколкото тези облаги или данъчни предимства не са премахнати по реда на 

ал. 1 - 10. 

Чл. 109 (12)ДПК (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., отм., бр. 109 от 2001 г.). 

Действията на лице или лицата по ал. 11 са извършени, ако: 

1.  е налице сделка (доставка), по която доставчик или получател е лице, 

което не съществува или осъществява търговска дейност без съдебна или данъчна 

регистрация, или е регистрирано лице, което не може да бъде открито от 

данъчните органи на посочения от него данъчен адрес; 

2.  е налице сделка (доставка), по която доставчикът не е начислил данък 

в предвидените в съответния закон срокове; 

3.  лице е начислило данък, без да са налице основания за това; 

4.  данъчен субект възпрепятства или осуетява данъчните органи при 

осъществяване на правомощията им по начин, непозволяващ извършването на 

данъчна ревизия или проверка; 

5.  лице не е издало данъчен документ, когато по закон се предвижда 

задължение за това; 

6.  са издадени документи с невярно съдържание; 

7.  е извършена сделка (доставка) по цени, отклоняващи се от пазарните с 

повече от 25 процента, или по цени, при които заложените норми на печалба се 

различават значително от обичайните за дейността. 

Чл. 8. ЗСч. 

(1) Първичният счетоводен документ съдържа следните реквизити:  
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1. наименование на документа; 2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 1996 г.) наименование, адрес и 

данъчен номер на предприятието - съставител на документа;3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 

1996 г.) наименование, адрес и данъчен номер на предприятието, с което се 

осъществява стопанската операция, и имената на лицето, което го представлява;4. 

място и дата на съставянето на документа;5. собствено и фамилно име на 

съставителите на документа;6. основание и предмет на стопанската операция;7. 

натурално и стойностно изражение на стопанската операция;8. подписи на лицата, 

отговарящи за осъществяването и оформянето на стопанската операция; 9. (нова - ДВ, 

бр. 21 от 1996 г., изм., бр. 21 от 1998 г.) печат на предприятието при съставяне на 

фактури за продажби. 

(2) При автоматизирано съставяне на първичните документи и при бездокументално 

обхващане на първичната счетоводна информация подписите съгласно точка 8 на 

предходната алинея се заменят с идентификационни шифри. 

(3) Първичните и вторичните счетоводни документи са основание за записванията по 

счетоводните сметки. 

(4) Министерството на финансите утвърждава албум на първичните счетоводни 

документи. 

Чл. 55. ЗДДС (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г. отм., бр. 63 от 4.08.2006 г., в сила от 

1.01.2007)  

(1) Начисляването на данъка по този закон се извършва от доставчика, който е 

регистрирано лице за всяка извършена от него облагаема доставка на стока или услуга 

в срок до 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие. 

(2) Определянето на размера на данъка по този закон за всяка доставка се извършва, 

като данъчната основа се умножи по процента на данъчната ставка. 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г.)Данъкът е дължим от регистрираното лице за 

данъчния период, включващ датата на издаване на документа, с който данъкът е 

начислен, а в случаите, когато документът не е издаден или не е издаден в срока по 

този закон - за данъчния период, включващ датата на възникване на данъчното 

събитие, по силата на което данъкът е станал изискуем. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) Данъкът се смята за начислен, когато доставчикът 

издаде документ, в който посочи данъка, отрази този документ в отчетните регистри по 
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чл. 104 и отрази данъка в счетоводството си като задължение към бюджета и в 

подадена справка-декларация. 

Чл. 64. ЗДДС (Предишен текст на чл. 64 - ДВ, бр. 109 от 2001 г. отм., бр. 63 от 

4.08.2006 г., в сила от 1.01.2007 г )  

(1) Правото на приспадане на данъчен кредит за получателя на доставката или 

вносителя е налице, когато са изпълнени следните условия: 

1. получателят на доставката, за която е начислен данък, или вносителят на стоката е 

регистрирано по този закон лице към датата на възникване на данъчното събитие и към 

датата на издаването на данъчната фактура или към датата на издаване ;  

2. (изм. - ДВ, бр. 117 от 2002 г.) данъкът по облагаемата доставка е начислен по 

смисъла на чл. 55, ал. 6 от регистрирано по този закон лице (доставчик) най-късно към 

датата, на която изтича данъчният период, следващ периода, през който е възникнало 

данъчното събитие за облагаемата доставка; 

3. доставката, по която е начислен данъкът, е облагаема към датата на възникване на 

данъчното събитие; 4. (доп. - ДВ, бр. 117 от 2002 г.) данъкът при вноса на стоки е 

начислен от митническите органи и е внесен в републиканския бюджет по съответната 

сметка, посочена в чл. 75, или е начислен от вносителя по реда на чл. 58а;  5. 

получената от внос стока или по облагаема доставка стока или услуга е използвана, 

използва се или ще бъде използвана за извършване на облагаеми доставки; 6. 

получателят притежава данъчна фактура или данъчно дебитно известие, отговарящи на 

изискванията на Закона за счетоводството и на този закон, или митническа декларация;   

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., изм., бр. 45 от 2002 г.) Правото на приспадане на 

данъчен кредит за получателя на доставката е налице и когато регистрирано лице 

(негов доставчик) не е изпълнило задължението си по ал. 1, т. 2, в случаите, когато 

данъкът по съответния данъчен документ е платен по "ДДС-сметка" на доставчика 

изцяло най-късно до края на данъчния период, през който е упражнено правото на 

данъчен кредит. 

3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм., бр. 117 от 2002 г.) Получателят на суми, 

преведени от "ДДС-сметка" на основание, различно от плащане за данък върху 

добавената стойност, без основание или с отпаднало основание, е задължен да ги 

преведе обратно по "ДДС-сметката" на платеца в срок до 14 дни от края на 

календарния месец, през който са получени сумите или е отпаднало основанието за 
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превеждането им. Ако сумите не бъдат върнати в този срок, задълженията по този 

закон на платеца, установени след проверка или ревизия, се внасят или събират от 

получателя до размера на полученото. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм., бр. 117 от 2002 г., бр. 54 от 2006 г.) Обезпечение 

и принудително изпълнение по Гражданския процесуален кодекс срещу "ДДС-сметка" 

не се допуска. Обезпечение и принудително изпълнение по Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс срещу "ДДС-сметка" се допуска само за задължения, възникнали 

на основание на този закон. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2003 г.) Регистрираното лице има право на данъчен кредит за: 

1. специално работно облекло и лични предпазни средства, безплатна храна и 

противоотрови, които лицето е използвало, използва или ще използва за предоставяне 

на работниците и служителите на основание чл. 284 и 285 от глава тринадесета на 

Кодекса на труда;  

2. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) безвъзмездната доставка на стоки и услуги, 

предоставени от работодател на работник или служител по глава четиринадесета от 

Кодекса на труда, свързани с дейността на предприятието, включително за обучение и 

квалификация и превоз от местоживеене до месторабота на наетите по договор за 

управление и контрол. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) Правото на приспадане на данъчен кредит за 

получателя на доставката или вносителя е налице при спазване условията на този член 

и когато получените стоки или услуги са използвани, използват се или ще бъдат 

използвани за извършване на услуги по чл. 6б. 

68. ТР № 4/22.04.2004 г. по т.д. 4/2002, ОСС на ВАС. 

Диспозитив на ТР: 

1.Жалбите срещу административни актове на органи, на които министри, 

ръководители на ведомства, непосредствено подчинени на МС, или областни 

управители са делегирали изпълнението на някои от възложените им със закон 

правомощия, са подсъдни като първа инстанция на съответните окръжни съдилища 

или на СГС Жалбите срещу актове, издадени от заместници на министър, ръководител 

на ведомство, непосредствено подчинено на МС, или областен управител по силата на 

изрична заповед за заместване, са подсъдни като първа инстанция на Върховния 

административен съд. 
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2.В случаите, когато административният орган е овластен да реши въпроса по свободна 

преценка, необсъждането на възраженията и обясненията на заинтересованите 

граждани и организации, които пряко касаят решавания въпрос, и/или неизлагането на 

мотиви съставляват основания за отмяна на административния акт по смисъла на чл. 

12, т. 2 и 3 от ЗВАС във връзка с чл. 11, ал. 1 и чл. 15, ал. 1, и ал. 2, т. 3 от ЗАП. 

Текст на разпоредбите: 

Чл. 78. ЗБДС (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишен текст на чл. 78, бр. 45 от 2002 г.)  

(1) Принудителните административни мерки се прилагат с мотивирана заповед от 

министъра на вътрешните работи или от упълномощени от него длъжностни лица да 

упражняват правомощията по този раздел. 

Чл. 26. Закон за администрацията  

(1)Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на 

политическата програма на правителството, при разработването на проекти за 

нормативни актове и при изпълнението на неговите правомощия. 

(2)Със заповед министърът делегира правомощия на своите заместници и определя 

техните функции. 

Чл. 30. Закон за администрацията 

(1)Областният управител определя правомощията и ресора на заместник областните 

управители. 

(2)В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена 

заповед заместник областен управител. 

69. ТР № 3/25.03.2003 г. по т.д. 6/2002, ОСС на ВАС. 

Диспозитив на ТР: 

1.При настъпила изискуемост на вземанията по чл. 8, т. 1 и т. 2 от Митническата 

конвенция за международен превоз на стоки под покритието на карнети ТИР 

митническите органи могат да предявят искане за плащане пред гарантиращата 

асоциация, след като са предприели всички възможни действия за търсене на сумите от 

местните или чуждестранните лица, които пряко ги дължат.  

2. Операция ТИР е редовно приключена, когато стоката е представена пред 

получаващата митница, манифестирана по предвидения ред и декларирана, или за нея е 

дадено митническо направление, и е положен митнически подпис и печат на отрязък № 

2 от кочан 2 на карнета ТИР. 
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3. Когато митнически орган е подписал и подпечатал карнета ТИР без резерва, но 

стоката не е била представена, манифестирана и декларирана, или за нея не е дадено 

митническо направление, операцията ТИР е приключена чрез злоупотреба или измама, 

като в тежест на титуляря на карнета ТИР, респ. на гарантиращата асоциация е да 

докаже, че операцията ТИР е приключила редовно. 

Текст на разпоредбите: 

Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието 

на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.) Ратифицирана с Указ № 1144 на ДС от 

1977 г. - ДВ, бр. 61 от 5.08.1977 г. Издадена от Министерството на транспорта и 

съобщенията, обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2004 г., в сила от 20.04.1978 г. 

Чл. 8.  

1. Гарантиращата асоциация се задължава да заплати дължимите вносни или износни 

мита и такси, увеличени с лихви за закъснение, начислени съгласно митническите 

законови и подзаконови актове на държавата, в която е била установена нередовност в 

операцията ТИР. Асоциацията отговаря съвместно и солидарно за изплащането на 

споменатите по-горе суми с лицата, които ги дължат. 

2. Когато законовите и подзаконовите актове на някоя договаряща страна не 

предвиждат заплащане на вносни или износни мита и такси в случаите, посочени в ал. 

1, гарантиращата асоциация се задължава да заплати при същите условия сума, равна 

на вносните или износни мита и такси, заедно с евентуалните лихви за закъснение. 

3. Всяка договаряща страна определя максималния размер на сумата за отделен карнет 

ТИР, която може да се изисква от гарантиращата асоциация, съгласно разпоредбите на 

параграфи 1 и 2. 

4. Гарантиращата асоциация започва да отговоря пред компетентните органи на 

държавата, в която се намира отправното митническо учреждение, от момента, в който 

карнетът ТИР е бил задействан от митническото учреждение. В останалите държави, 

през които преминава превозът на стоки под режим ТИР, тази отговорност започва от 

момента, в който бъдат внесени, или в случай на преустановяване на превоза ТИР 

съгласно с разпоредбите на член 26, параграфи 1 и 2, когато карнетът ТИР е бил 

задействан от митническото учреждение, в което карнетът ТИР бъде представен за 

продължаване на превоза ТИР. 



                                                                                                                          
 

111 
 

5. Отговорността на гарантиращата асоциация се простира не само върху стоките, 

изброени в карнета ТИР, но също и върху стоките, които, макар и невписани в карнета, 

се намират в пломбираната част на пътното превозно средство или в пломбирания 

контейнер. Тази отговорност не се простира върху каквито и да било други стоки. 

6. За определяне митата и таксите, предвидени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, са 

валидни до доказване на противното данните, отнасящи се за стоките, вписани в 

карнета ТИР. 

7. Когато сумите, предвидени в параграфи 1 и 2, станат изискуеми, компетентните 

органи са длъжни, в рамките на възможното, да изискат плащането им от лицето или 

лицата, пряко дължащи тези суми, преди да предявят рекламация пред гарантиращата 

асоциация. 

Чл. 10. 

2. След като митническите органи на една страна са приключили дадена операция ТИР, 

те не могат повече да изискват от гарантиращата асоциация плащането на сумите, 

посочени в член 8, параграф 1 и 2, освен в случай че сертификатът за завършването на 

операцията ТИР е бил получен в резултат на злоупотреба или измама, или 

завършването не е било осъществено. 

Чл. 11. 

1. Когато операцията ТИР не е била приключена, компетентните органи нямат право да 

изискват от гарантиращата асоциация плащането на сумите, предвидени в член 8, 

параграфи 1 и 2, освен ако в едногодишен срок, считан от датата на задействането на 

карнета ТИР, тези органи са уведомили писмено асоциацията за неприключването. 

Тази разпоредба се прилага и когато сертификатът за завършване на операцията ТИР е 

получен в резултат на злоупотреба или измама, но тогава срокът за уведомление е две 

години. 

2. Искането за заплащане на сумите, споменати в член 8, параграфи 1 и 2, се изпраща 

на гарантиращата асоциация не по-рано от три месеца от датата, на която асоциацията 

е била уведомена, че операцията ТИР не е била приключена или че сертификатът за 

завършване на операцията ТИР е бил получен в резултат на злоупотреба или измама, и 

не по-късно от две години след тази дата. Все пак, когато случаите са представени за 

разглеждане по съдебен ред в посочения по-горе двугодишен срок, искането за 
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плащане се отправя в срок до една година от датата на окончателното влизане в сила на 

съдебното решение. 

3. За изплащане на исканата сума гарантиращата асоциация разполага с тримесечен 

срок, считан от датата на предявяването на искането за заплащане. Асоциацията 

получава обратно изплатените суми, ако в срок от две години след датата на 

предявяването на искането за заплащане докаже по задоволителен за митническите 

органи начин, че не е имало никаква нередност, свързана с операцията ТИР по спорния 

превоз. 

 

Чл. 28. 

1. Завършването на операцията ТИР се потвърждава без забавяне от митническите 

органи. Те могат да направят това със или без резерви. Когато се формулират резерви, 

те следва да се основават на факти, свързани със самата ТИР операция. Фактите трябва 

да бъдат ясно отразени в карнета ТИР. 

2. В случаите, когато стоките са поставени под друг митнически режим или друга 

система за митнически контрол, нередностите, които биха могли да бъдат извършени 

под този митнически режим или система за митнически контрол, не могат да бъдат 

приписвани на титуляра на карнета ТИР в качеството му на титуляр или на всяко друго 

лице, действащо от негово име. 

 

70. ТР № 2/04.07.2002 г. по т.д. 3/2001 г. , ОСС на ВАС. 

Диспозитив на ТР: 

ОТХВЪРЛЯ предложението на заместник главния прокурор, ръководител на Върховна 

административна прокуратура, за издаване на тълкувателно решение по въпросите: 

1. Какъв е правният характер на въведените в ППЗМВР понятия: "данни за извършени 

дисциплинарни нарушения" съгласно чл. 206, ал. 1 и "достатъчно данни за 

извършеното нарушение и самоличността на нарушителя" съгласно чл. 211, ал. 1? 

2. Кой е началният момент, от който дисциплинарното нарушение следва да се счита за 

открито по смисъла на чл. 236 ЗМВР във връзка с чл. 211, ал. 1 ППЗМВР? 

3. Кога срокът по чл. 236 ЗМВР не тече - само в случаите по чл. 211, ал. 3 ППЗМВР или 

и в случаите на спиране на служебната проверка с писмена заповед (чл. 209, ал. 1 

ППЗМВР)?  
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Текст на разпоредбите: 

Чл. 236. ЗМВР (Обн., ДВ, бр. 122 от 19.12.1997 г.отм., бр. 17 от 24.02.2006 г., в сила от 

1.05.2006). 

Дисциплинарните наказания се налагат до 2 месеца от откриването на 

дисциплинарното нарушение и не по-късно от една година от извършването му. 

Чл. 206. ППЗМВР (Обн. - ДВ, бр. 113 от 1998 г. ППЗМВР е отм., бр. 47 от 9.06.2006 г.)  

(1) Данни за извършени 

дисциплинарни нарушения са:  

1.  съобщения до службите на Министерството на вътрешните работи от 

държавни органи, организации, длъжностни лица и граждани; 

2.  публикации и предавания в средствата за масово осведомяване; 

3.  рапорти и докладни записки от служители на МВР; 

4.  непосредствено разкриване от съответния началник на признаци за 

извършено дисциплинарно нарушение. 

 

71. ТР № 1/08.06.2001 по т.д. 1/2000 г. на ОСС на ВАС. 

Диспозитив на ТР: 

Неучаствалите в съдебното административно производство заинтересовани органи и 

лица - физически и юридически, могат да се защитят срещу решението на съда, което 

има сила спрямо тях, с молба за отмяна по реда на чл.233, ал.2 ГПК, във връзка с чл.11 

ЗВАС.  

Текст на разпоредбите: 

Чл. 11. ЗВАС (Обн., ДВ, бр. 122 от 19.12.1997 г., отм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 

1.03.2007 г.) 

По въпросите, които не са уредени в този закон, се прилагат Законът за 

административното производство и Гражданският процесуален кодекс. 

Чл. 233. ГПК (Обн., Изв., бр. 12 от 8.02.1952 г., отм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 

1.03.2008 г.) 

(2) Отмяна на решението в срока по чл. 232 може да иска и лицето, спрямо което 

решението има сила, макар и то да не е било страна по делото (чл. 172, ал. 2). 
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       Приложение 1.  

 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ВАС Върховен административен съд; 

ВКС Върховен касационен съд; 

ОСГТК Общото събрание на съдиите от Гражданската и Търговската колегии на ВКС; 

ОСС Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегии на ВАС; 

ОСК  Общото събрание колегиите във ВАС; 

ТР Тълкувателно решение; 

ТП Тълкувателно постановление; 

АПК Административнопроцесуален кодекс; 

ЗСПЗЗ Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 

ППЗСПЗЗ Правилник за прилагане на ЗСПЗЗ; 

ЗСВ Закон за съдебната власт; 

ДР Допълнителни разпоредби; 

ПЗР Преходни и заключителни разпоредби; 

ЗИД Закон за изменение и допълнение 
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