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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“ 

 

 

ПРАВЕН ПРЕГЛЕД НА ТЪЛКУВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА 

ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО МУ 

ПРЕЗ 1996 ГОДИНА 

 

Дейност II: Част втора 

 

Предмет на настоящото изследване е изготвянето на правен преглед 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 правния преглед са приетите за периода 

1996г. - 2018 г. актове, постановени по образувани тълкувателни дела по описа на 

Върховния административен съд, като целта е да се изследват и посочат актовете по 

брой, видове и предмет, за съответния период, включително да се изследват 

основанието за образуване на тълкувателното дело, по чия инициатива е образувано, 

какъв е поставения на тълкуване въпрос и за какви норми се отнася, какви са 

контретните мотиви за постановяване на акта и какви са мотивите на подписалите акта 

с особени мнения, какво е значението на тълкувателния акт.  

Тълкувателната дейност на Върховен административен съд /ВАС/ от 

възстановяването му  през 1996г. до днес е разнообразна по материя и процесуални 

въпроси, на които е дадено тълкуване. Издаването на тълкувателни решения и 

тълкувателни постановления от Общото събрание на съдиите от ВАС първоначално е 

уредено с чл.97 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, обн. ДВ, бр.59/1994г., отм. 

бр.64/07.08.2007г. и чл.44 от Закона за Върховния административен съд /ЗВАС/, обн. 

ДВ бр.122/1997г., отм. с приемането на новия Административно-процесуален кодекс 

/АПК/ - обн. ДВ, бр.30/2006г., а впоследствие с  чл.258-266 от Глава XVI „Тълкувателни 
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решения и Тълкувателни постановления” на АПК, цялата глава отменена, с приемането 

на новия Закон за съдебната власт – обн. ДВ бр.64/07.08.2007г. 

Сегашната уредба на тълкувателната дейност на ВАС по издаване на 

тълкувателни решения и съвместни тълкувателни постановления с ВКС, се намира в 

Глава Четвърта,  Раздел X „Тълкувателни решения и тълкувателни постановления” от 

Закона за съдебната власт, обн. ДВ бр.64/2007г.  

Съгласно чл.124, ал.1, т.4 и 5 ЗСВ, тълкувателни решения се издават от общото 

събрание на колегия или на колегиите във Върховен административен съд при 

наличието на противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на 

законите в административното правораздаване. 

За периода 1996-2000г. тълкувателната дейност на ВАС е нулева. Това е 

обяснимо предвид проблемите, които е следвало да бъдат разрешавани по повод 

възстановяване дейността на този съд, конституиране на съдии, колегии, разпределение 

на материята по колегии, други организационни въпроси и не на последно място 

голямата натовареност на съда с първоинстанционни и касационни административни 

дела за решаване, дотогава разглеждани от окръжните съдилища и ВС на РБ. 

 

 

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЕНИ ОТ ВЪРХОВНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО МУ 

ПРЕЗ 1996 ГОДИНА 

 

2001г.  

 

1.Първото тълкувателно решение на Общото събрание на съдиите от ВАС, е ТР 

№1 от 08.06.2001г. по дело ТР-1/2000г., докладвано от тогавашния зам.председател 

на ВАС - Светла Петкова.  

Производството е образувано по предложение на зам.главния прокурор на ВАП, 

по реда на 44 ЗВАС /отм./, поради наличието на противоречива съдебна практика. 

Предмет на тълкуване е процесуален въпрос, а именно: „Допустима ли е отмяна по реда 

на чл.233, ал.2 ГПК, вр.с чл.11 ЗВАС, на влязло в сила  съдебно решение по 

административен спор, по молба на заинтересовано лице, спрямо което решението има 

сила, макар то да не е било надлежно конституирано като страна по делото?”.  

 Предложението е прието за допустимо и са изложени мотиви по същество, с 

които е прието, че разпоредбата на чл.233, ал.2 ГПК /отм. Д.в. бр.59/2007г.,в сила от 
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1.03.2008г./ е приложима и в административния процес, при положение, че лицето, 

което иска отмяната има качеството на заинтересовано лице по смисъла на чл.7, ал.2, 

чл.17, ал.1 и 2 ЗАП и същото в нарушение на чл.41, ал.2 ЗАП и чл.21, ал.1 ЗВАС не е 

било призовано, респ.недопуснато  за участие в съдебно-административното 

производство и за него липсва друг  процесуален път за защита. Според тълкуването, 

тези лица имат качеството на необходими другари в административния процес по 

аналогия с чл.172, ал.2 ГПК /отм./. Изрично са очертани влезлите в сила съдебни актове, 

които имат сила на присъдено нещо и по отношение на тези заинтересовани лица, които 

не са взели участие в делото, а именно: конститутивните решения, с които се отменя 

оспорения акт; декларативните решения, с които актът се обявява за нищожен; и 

установителните решения, с които се отхвърля жалбата на един от необходимите 

другари по неделимото спорно правоотношение; В тези случаи  спрямо тези лица е 

приложима нормата на чл.233, ал.2 ГПК, по силата на препращащата норма на чл.11 

ЗВАС /отм./, поради което те могат да иска отмяна на влязлото в сила съдебно решение, 

като засягащо правната им сфера. 

Съответен на тези мотиви, е диспозитивът на това ТР, който гласи: 

„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, вр. с чл.11 ЗВАС”. 

Приетото ТР №1/08.06.2001г. е взето с мнозинство на гласовете от ОС на съдиите 

при ВАС, без особени мнения. 

Въпреки, че извършеното тълкуване е по отношение на процесуална норма от 

ГПК, който е отменен с новия ГПК /обн.Д.в. бр.59/2007г./, това тълкуване е актуално и 

към момента. Даденото тълкуване е послужило на законодателя при изработване на 

новия АПК, в сила от 12.07.2006г., да намери отражение в изричната правна норма на 

чл.246, ал.1 АПК, Раздел II „Отмяна по искане на трето лице”. 

До приемането на АПК, с който  процесното тълкуване е закрепено в изрична 

правна норма, ТР №1/2001г. е постигнало своята цел за отстраняване на 

противоречивата съдебна практика по поставения процесуален въпрос. 

 

2002г. 

 

1. Прието през 2012г. тълкувателно решение е ТР №2/04.07.2002г. по дело №ТР-

3/2001г. на Общото събрание на съдиите от ВАС, докладвано от тогавашния 

председател на отделение – съдия Стефка Стоева.  
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Производствто е по предложение на зам.главния прокурор и ръководител на 

ВАП, на основание чл.97, ал.1 ЗСВ /отм./ и чл.44 ЗВАС /отм./, поради наличието на 

противоречива съдебна практика на ВАС по поставените за тълкуване въпроси. 

Предмет на тълкуване са въпросите: 1.Какъв е правният характер на въведените 

в ППЗМВР / обн. Д.в. бр.113/1998г., отм./ 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 /обн.Д.в. бр.122/1997г., отм./ във вр.с чл.211, ал.1 ППЗМВР? и 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/? 

По първия въпрос са изложени мотиви, че правният характер на използваните 

понятия в подзаконов нормативен акт няма практически смисъл и не е свързан с 

неправилна или противоречива съдебна практика, поради което не може да бъде 

предмет на тълкувателно решение. 

 По втория въпрос, след анализ на относимите текстове от ЗМВР и ППЗМВР /и 

двата отменени/ и съответната на тях съдебна практика, е направен извод, че не е налице 

противоречива практика на ВАС, поради което предложението за издаване на ТР следва 

да се отхвърли. 

По третия въпрос, е прието, че основанията за спиране на сроковете по чл.236 

ЗМВР са само изброените в чл.211, ал.3 ППЗМВР. Спирането на служебната проверка 

не е такова основание, в който смисъл са и двете групи решения на ВАС посочени в 

предложението. С тези решения е прието, че сроковете по чл.236 ЗМВР не текат в 

случаите по чл.211, ал.3 ППЗМВР. Поради това е изведен извод, че и по този въпрос 

няма противоречива практика на ВАС, а непрецизният текст в ППЗМВР не е основание 

за издаване на тълкувателна дейност. 

Съобразно тези мотиви ОС на съдиите от ВАС се е произнесъл по същество на 

предложението, с ТР №2 от 04.07.2002г., като е постановил диспозитив: „Отхвърля 

предложението на зам.главния прокурор, ръководител на ВАП, за издаване на ТР” 

по трите описани по-горе въпроса. 

Спрямо изложените мотиви, считаме, че произнасянето по същество с 

отхвърлително решение, не се дължи. Следвало е предвид отсъствието на предмет на 

тълкуване, предложението да бъде отклонено като недопустимо. Предвид, че не е 

извършено тълкуване, процесното ТР няма практическа стойност. Освен това то е по 

отношение на разпоредби от ЗМВР от 1997г. /отм./ и ППЗМВР от 1998г./ отм./, които 
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не действат, поради отмяната на нормативния и подзаконовия нормативни актове, в 

които се намират, от което следва, че към момента то не е актуално.  

 

2003г. 

 

1.ТР №3 от 25.03.2003г. по дело №ТР-6/2002г. на Общото събрание на съдиите 

от ВАС, докладвано от тогавашния председател на отделение – съдия Цветанка 

Табанджова, по предложение на зам.главния прокурор, ръководител на ВАП, по реда 

на чл.97, ал.1 ЗСВ /отм./ и чл.44 ЗВАС/отм./, поради наличието на противоречива 

съдебна практика по чл.8, т.7 във вр. с т.1 и т.2 и на чл.10, чл.11 и чл.28 от Конвенция 

ТИР. 

Предмет на тълкуване са въпросите:1.Могат ли и в какви случаи митническите 

органи, при настъпила изискуемост на вземанията по чл.8, т.1 и т.2 от Митническата 

конвенция за международен превоз на стоки под прикритието на карнети ТИР 

/Конвенция ТИР/, да предявяват искане за плащане пред гарантиращата асоциация, без 

да са предприели действия за плащане на сумите от местните или чуждестранните лица, 

които пряко ги дължат?   2.Може ли да се приеме, че карнет ТИР е приключен без 

резерви от митницата, когато върху кочан №2 на карнета е поставен митнически печат, 

положен е подпис от митнически служител и не са отбелязани резерви от митницата, но 

стоката не е представена пред получаващата митница, не е манифестирана и не е 

декларирана?  3.При твърдение на митницата за приключване на карнет ТИР чрез 

злоупотреба или измама върху кого пада тежестта за доказване на неправомерното 

приключване? Липсата на митнически манифест и непредставянето на стоката в 

получаващата митница достатъчно основание ли е да се приеме, че карнет ТИР е 

приключен чрез злоупотреба и измама?  

Предмета на тълкуване касае материалноправни и процесуални въпроси по 

приложението на Митническата конвенция относно международен превоз на стоки под 

прикритието на карнети ТИР /Конвенция ТИР/ от 1975г., ратифицирана от РБ през 

1977г. /с Указ №1144 на ДС/,  която действа и към момента. 

С мотивите към ТР е прието по първия въпрос, че съгласно чл.8, т.1 от Конвенция 

ТИР гарантиращата асоциация отговаря за заплащането на изискуеми вземания на 

страната, в която е била установена нередовност на операцията ТИР, съвместно и 

солидарно с лицата, които ги дължат. С чл.8, т.7 от същата Конвенция ТИР 

компетентните органи са задължени да търсят плащането на дължимите суми от лицата, 

които пряко ги дължат, преди да предявят иск към гарантиращата асоциация. 

Следователно поредността при търсенето на изискуемите държавни вземания е уредена 
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с императивна правна норма, която компетентните органи са длъжни да спазват. 

Отговорността на гарантиращата асоциация е обусловена от невъзможността за 

удовлетворяване вземанията от пряко дължащите ги лица, независимо дали са местни 

или чуждестранни лица. 

По втория въпрос с ТР се приема, че фактическото удостоверяване на 

приключването на режима ТИР се предхожда от дължими действия и процедури, които 

се извършват в приемащото митническо бюро, съобразно действащото законодателство 

на страната, в която се приключва операцията ТИР. За РБ това са разпоредби от Закона 

за митниците /ЗМ/ и  ППЗМ и по-конкретно – чл.62, вр.чл.51 ЗМ, чл.104, ал.2 и 3 ППЗМ. 

Когато внесената стока е представена и манифестирана пред митническото учреждение 

и карнет ТИР е подписан и подпечатан от митнически служител, е налице редовно 

приключване на операцията ТИР и в този случай до доказване на противното карнетът 

ТИР като официален документ има доказателствена сила за изявленията пред него и за 

извършените от него и пред него действия, съгласно чл.143 ГПК. Съгласно Обяснителна 

бележка към Приложение №1 – образец на карнета ТИР, приключването се 

удостоверява с полагането на един митнически печат и подпис в графа 6 на отрязък №2 

от кочан №2 на карнета, който отрязък се връща на титуляра на карнета и с това се слага 

край на операцията ТИР. 

По третия въпрос, позовавайки се на обяснителна бележка 0.10 на чл.10 от 

Конвенцията се приема, че приключването на карнета ТИР, се счита за извършено чрез 

злоупотреба или измама, когато операцията ТИР е извършена с товарно средство или 

контейнер, приспособени за измама, или са били установени такива действия като 

ползването на фалшиви или неточни документи, подмяна на товари, подправяне на 

митнически пломби или, когато приключването е било извършено с други незаконни 

средства. Когато митническия 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 се счита за приключена чрез злоупотреба или 

измама. В този случай в тежест на титуляра на карнета ТИР, респ. на гарантиращата 

асоциация, е да докаже, че това задължение е изпълнено. При оспорване обаче от страна 

на митническата администрация редовността на приключената операция ТИР, поради 

злоупотреба или измама, нейно е задължението да докаже нередовното приключване на 

карнета ТИР, както и че това приключване е било получено чрез злоупотреба или 

измама като посочи в искането си за заплащане на дължимите суми причините за 

деклариране на тези обстоятелства. 

ТР е прието с мнозинство от членовете на ОС на съдиите от ВАС, без особени 

мнения. 
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По поставените за тълкуване въпроси е постановен следния диспозитив: 1. При 

настъпила изискуемост на вземанията по чл.8, т.1 и т.2 на Конвенция 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; 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 

титуляра на карнет ТИР, респ. на гарантиращата асоциация е да докаже, че 

операцията ТИР е приключила редовно; 

Посоченото ТР №3 от 25.03.2003г. е с голямо приложение в практиката и с него 

е постигната целта за преодоляване на съществуващата противоречива съдебна 

практика по приложение на Митническа конвенция ТИР. Доколкото Конвенция ТИР е 

действаща и към момента, ТР №3/2003г. не е изгубило сила и продължава да действа. 

Поради това с ТР №4 от 27.05.2015г. по т.д.№6/2013г. на ОС на колегиите във ВАС, е 

отклонено искането на председателя на ВАС за приемане на ТР по въпроси, касаещи 

тълкуване на норми от същата Конвенция ТИР, поради това, че вече съществува 

настоящето ТР №3/25.03.2003г. на ОС на ВАС, което е задължително, на основание 

чл.130, ал.2 ЗСВ, за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на 

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

актове, което пък е пречка за постановяване на ново ТР по същите въпроси. 

 

2004г. 

 

1.ТР №4 от 22.04.2004г. по дело №ТР-4/2002г. на ОС на съдиите от ВАС, 

докладвано от тогавашния и.д.председател на пето отделение – съдия Андрей 

Икономов, по предложение на зам.главния прокурор на РБ, по реда на чл.44 ЗВАС 

/отм./, поради наличие на противоречива съдебна практика. 

Предмет на тълкуване са въпросите: 1.На ВАС или на съответния окръжен съд 

/СГС/ са подсъдни като първа инстанция жалбите срещу административни актове на 

органите, които министри, ръководители на други ведомства, непосредствено 

подчинени на МС, или на областни управители са упълномощили или на които са 
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делегирали или предоставили да упражняват техни правомощия? 2. Представляват ли 

основания за отмяна на административни актове по смисъла на чл.12, т.2 и 3 от ЗВАС 

/сега чл.146, т.2 и 3 АПК/ във връзка с чл.11, ал.1 и чл.15, ал.1 и ал.2, т.3 от ЗАП /сега 

чл.59, ал.1 и ал.2, т.4 АПК/ необсъждането в тях на възраженията и обясненията на 

заинтересованите граждани и организации и неизлагането на мотивите, въз основа на 

които те са издадени в случаите, когато административния орган е овластен да реши 

въпроса по свободна преценка?  

Първият въпрос касае родово компетентният съд при заместване или делегация 

на правомощия, а вторият е за отмяна на обжалвани административни актове, поради 

неспазване на формата и на административнопроизводствените правила по чл.12, т.2 и 

т.3 ЗВАС /отм./, сегашни чл.146, т.2 и 3 АПК. 

С тълкуването по първия въпрос, решението дава характеристика на институтите 

на „упълномощаването”, „делегирането” и „заместването” в гражданското и 

административното право, с приликите и разликите между тях. Прави се уточнението, 

че „упълномощаването” е частно правен институт на гражданското право, а 

„делегирането на властнически правомощия” е публичноправен, като се дава 

определение какво представлява последния. Посочва се, че делегирането на 

административни правомощия се изразява в това: че никой орган не може да делегира 

правомощия, които не притежава; че не могат да бъдат делегирани правомощия, които 

законът определя като изрична компетентност на съответния орган; че органът на 

когото са делегирани правомощията, не може да ги предостави другиму; както и това, 

че делегирането е възможност, предвидена в закона, временно – за определен период 

или случай, горестоящия административен орган да предостави част от правомощията 

си на някой подчинен нему орган. В този случай подчинения орган действа от свое име, 

а не от името на делегиращия орган. Ако той е министър или орган, посочен в чл.5, т.1-

3 ЗВАС /отм./, жалбата ще подлежи на разглеждане от ВАС. Ако министърът, по силата 

на закона, е делегирал правомощието си по издаване на административен акт на свой 

подчинен орган, то жалбата против акта на този подчинен орган, ще се разгледа от 

съответния окръжен /сега административен/ съд. 

За разлика от делегирането, при заместването, по силата на изрична писмена 

заповед, отсъстващият титулярен орган нарежда заместването му от друго, подчинено 

нему лице за определен период от време, през който заместващия изпълнява 

правомощията на замествания в пълен обем, като върши това от името на замествания 

орган, а не от свое име. 
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За първи път ТР дава тълкуване на подсъдността, когато обжалвания 

административен акт е издаден от делегиран или заместващ орган, което го прави 

особено  значим в цялата тълкувателна дейност на ВАС.  

Значимо е и тълкуването по втория въпрос на ТР №4/2004г., относно изискването 

за мотиви при издаване на всеки административен акт. Съгласно него „мотивите дават 

възможност на по-горестоящия административен орган и съда да извършат проверка за 

законосъобразност на акта”. Поради това липсата на мотиви в акта във всички случаи е 

основание за отмяната на издадения административен акт, поради съществено 

нарушение на административнопроизводствените правила. Неизлагането на мотиви от 

органа, действащ при условията на оперативна самостоятелност, по въпроса защо е 

избрано едно от няколкото възможни законосъобразни решения и/или необсъждането 

на възраженията и обясненията на заинтересованите лица, които пряко касаят 

решавания с административния акт въпрос, е съществено нарушение на 

административнопроизводствените правила. 

Това тълкуване важи с пълна сила и днес и служи на административните съдии 

при  осъществяване на тяхната правораздавателна дейност по административни дела.  

По поставените за тълкуване въпроси с ТР №4/2004г. е постановен следния 

диспозитив: 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 / 

сега административни/ съдилища. 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 Върховен административен съд. 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 ЗВАС /отм./ /сега чл.146, т.2 и 3 АПК/, във вр.с чл.11, ал.1 и чл.15, ал.1 

и ал.2, т.3 ЗАП /отм./. 

ТР е взето с мнозинство от членовете на ОС на ВАС, без особени мнения. 

 

2.ТР №5 от 14.07.2004г. по дело №ТР-7/2004г. на ОС на съдиите от ВАС, с 

докладчик – съдия Светлозара Анчева, по предложение на зам.главния прокурор и 
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ръководител на ВАП, по реда на чл.97, ал.1 ЗСВ /отм./ и чл.44 ЗВАС /отм./, поради 

наличие на противоречива съдебна практика. 

 Предмет на тълкуване по първия въпрос са материално правни разпоредби от 

отменения Данъчен процесуален кодекс /ДПК/- обн.Д.в. бр.103/1999г., отм. 

бр.105/2005г., в сила от 01.01.2006г. и по-конкретно чл.109, ал.11 и ал.12 ДПК / отм.Д.в. 

бр.109/2001г./, приложими за данъчни периоди от 1.01.2000г. до 1.01.2002г., за които 

има съставени ревизионни актове. Поради отмяната на тези разпоредби, към момента 

същите не са действащо право и тълкуването им не е актуално за правоприлагащите 

органи. За данъчни ревизии, в обхвата на посочения данъчен период, това ТР и даденото 

с него тълкуване на цитираните разпоредби е изпълнило целта си, а именно да отстрани 

противоречивата съдебна практика по приложението на чл.109, ал.11 и ал.12 ДПК /отм./. 

Предмет на тълкуване по третия въпрос е: Липсата на кои реквизити по чл.8, ал.1 

от Закона за счетоводството /ЗСч/, отм., които трябва да съдържа данъчната фактура на 

доставчика, всякога е предпоставка да бъде отказано право на данъчен кредит на 

ревизираното лице – получател по сделката, отразена във фактурата?  

Въпросът, макар, че касае отменена разпоредба от ЗСч/отм./, е актуален, тъй като 

и по сега действащия ЗДДС, данъчната фактура е първичен счетоводен документ, 

носител на информация за извършена стопанска операция от регистрирани по ЗДДС 

данъчни субекти и начислен данък. Поради това тълкуването на този въпрос относно 

реквизитите на данъчната фактура и нейната роля при доказване на осъществено 

данъчно събитие – облагаема сделка, е от съществено значение при разглеждането на 

данъчни дела по ЗДДС. При даденото тълкуване по въпрос трети  е посочено, че липсата 

на някои от реквизитите по чл.8, ал.1 ЗСч/отм./ не е основание на получателя по 

доставката да не се признава правото на данъчен кредит, стига данъчната фактура да 

съдържа достатъчно други данни за извършена облагаема доставка между субекти, 

регистрирани по ЗДДС и за правилно начислен данък от доставчика, както и друга 

информация по чл.94, ал.3, т.1-5 ЗДДС отм./ обн.Д.в. бр.153/1998г./ относно 

съдържанието на фактурата, извън реквизитите по чл.7 ЗСч. 

Крайното тълкуване по този въпрос е изведен в т.3 от диспозитива на ТР, както 

следва: Липсата на реквизити по чл.8, ал.1 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. 

Четвъртият въпрос, поставен за тълкуване е относно правомощията на съда  при 

решаване на делото по същество по чл.130, ал.1 ДПК /отм./ /сега чл.160, ал.1 ДОПК/ и 
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по-конкретно може ли да откаже  приспадане на правото на данъчен кредит на друго 

основание, различно от това, на което е отказал данъчният орган? 

За да отговори на този въпрос е прието от ОС на съдиите при ВАС, че при 

обжалване на ревизионния акт, съдът действа като инстанция по същество, а не 

като контролно-отменителна инстанция, с изключение на случаите по чл.130, ал.2 

ДПК/отм./, а сега - чл.160, ал.3 ДОПК. С оглед на тези му правомощия като 

инстанция по същество, която може да събира доказателства за да разреши спора 

със сила на присъдено нещо е взето решение, „че когато съдът решава делото по 

същество, може да откаже правото на приспадне на данъчен кредит на друго 

основание, различно от фактическото и/или правно основание в ревизионния акт”. 

Разрешеният чрез тълкуване въпрос относно правомощията на данъчния съд при 

решаване по същество на жалби срещу ревизионни актове, е актуален и в момента, 

защото уредбата на чл.160, ал.1 ДОПК е идентична на чл.130, ал.1 ДПК /отм./. 

От изложеното следва, че тълкуванията по т.3 и 4 на ТР №5/14.07.2004г. са 

актуални и днес, което определя важността му сред тълкувателната дейност на ВАС. 

 

2006г. 

 

1.ТР №1/18.04.2006г. по тълк.дело №1/2006г. на Общото събрание на съдиите 

от втора колегия на ВАС, докладвано от тогавашния зам.председател на ВАС – 

Стефка Стоева, по предложение на председателя на ВАС, на основание чл.44 ЗВАС 

/отм./, вр.с чл.97, ал.1 и чл.100, ал.1, т.3 ЗСВ. ТР е по приложение на Закона за съдебната 

власт-обн.Д.в. бр.59/1994г., отм. Д.в. бр.64/2007г., в сила от 11.08.2007г. 

Практическа стойност за  настоящето изложение има искането за тълкуване на 

следните въпроси: 1. Допустима ли е жалба срещу решение на ВСС, подадена от член 

на този орган, действащ в това си качество? 2.Обвързан ли е ВСС като дисциплинарно 

наказващ орган /ДНО/ от предложението на вносителя за вида и размера на 

дисциплинарното наказание? 3.Неизлагането на фактически съображения, въз основа 

на които е взето решението на ВСС при тайно гласуване, съставлява ли основание за 

отмяната му? 4.Допустима ли е жалба, подадена от вносителя на предложението в 

производството по обжалване на решение на ВСС за налагане на дисциплинарни 

наказания на магистрати? 

Това са въпроси от значение за правилното прилагане на ЗСВ /отм./ и сега 

действащия ЗСВ, предвид на това, че тълкуването засяга в еднаква степен двата 

нормативни акта. 
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По първият въпрос е дадено еднозначно тълкуване, че член на ВСС не може да 

обжалва решенията на ВСС, в това си качество, по съображения, че не е субект на 

административното материално правоотношение и следователно не е и адресат на 

постановените от колективния орган решения, които да го засягат. 

По вторият въпрос е установено, че във ВАС няма противоречива съдебна 

практика, тъй като със съдебните решения се приема, че ВСС не е обвързан като ДНО 

от предложението на вносителя за вида и размера на дисциплинарното наказание, 

поради това, че действа в условията на оперативана самостоятелност, а не при условията 

на обвързана компетентност. Предвид на това, предложението за тълкуване на този 

въпрос е отхвърлено. 

Третият въпрос от предложението за тълкуване е относно наличието на мотиви  

към решението на ВСС, взето при тайно гласуване. При тълкуването на този въпрос, ОС 

на съдиите от втора колегия разсъждават за необходимостта от наличието на мотиви – 

фактически съображения за взимане на съответното решение от ВСС, не само при таен 

вот, но и при явен вот. Липсата им води до незаконосъобразност на решението, поради 

съществено нарушение на административно-производствените правила по чл.15, ал.2, 

т.3 ЗАП /отм./, а сега – чл.59, ал.2, т.4 АПК. Посочено е, че изискването за мотивиране 

на акта е залегнало в специалния закон – ЗСВ, по отношение решенията за налагане на 

дисциплинарни наказания по чл.181, ал.2 ЗСВ /отм./, а сега – чл.320, ал.7 ЗСВ. Въпреки 

това, на основание цитираните по-горе разпоредби от процесуалния закон – ЗАП /отм./, 

а сега АПК, всички решения на ВСС следва да имат мотиви, което е гаранция за 

упражняване правото на защита на магистратите и за проверка законосъобразността на 

акта от ВАС при обжалването му. 

Съобразявайки се с това тълкуване, практиката на ВАС след приемане на ТР 

№1/2006г. по този въпрос,  е единна и непротиворечива. 

По четвъртия въпрос за тълкуване относно допустимостта на жалба срещу 

решението на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание на магистрат,  от вносителя 

на предложението,  е взето решение, че вносителят на предложението не може да 

обжалва решението на ВСС. 

Изложени са мотиви, че това лице няма правен интерес да обжалва и да иска 

отмяна на решението на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание, защото 

решението не засяга негови лични права и то не е негов адресат за да има право на 

жалба. В тези случаи вносителят действа като орган на власт, поради което жалбата му 

срещу колективния орган, чийто член е той, е недопустима. 

Въпреки това тълкуване вносителите, когато са членове на ВСС, взимаха участие 

в дисциплинарния състав за налагане на дисциплинарно наказание на магистрата. Това 
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наложи  приемане на ново ТР №7/30.06.2017г. по тълк.дело №7/2015г. на ОС на 

колегиите от ВАС, с което по т.2 се прие, че участието на членовете на ВСС в 

дисциплинарния състав, когато същите са и вносители на предложение за налагане на 

дисциплинарно наказание по ЗСВ, е съществено нарушение на административно-

производствените правила. 

По разрешените с това ТР процесуални въпроси, практиката на ВАС по 

приложение на ЗСВ бе уеднаквена, което означава, че ТР е постигнало целта си. 

 

2007г. 

 

1.Тълкувателно постановление /ТП/ №1 от 26.01.2007г. /обн. Д.В. 

бр.12/2007г./ по т.д. №3/2006г. на ОС на съдиите от ВАС, докладвано от съдия 

Светла Петкова. 

Делото е образувано по искане на председателя на ВАС, поради наличието на 

противоречива съдебна практика по въпроса: Дължат ли се здравноосигурителни 

вноски за сметка на общинските бюджети за лицата по чл.40, ал.1, т.9 /отм./ от Закона 

за здравното осигуряване /ЗЗО/, които не са подали декларации за тази цел?. Това са 

лицата и членовете на семействата с право на социално подпомагане и непълнолетни 

без родители, които не подлежат на осигуряване на друго основание. 

Тълкуването на посочената разпоредба е с ограничено приложение, предвид на 

това, че чл.40, ал.1, т.9 ЗЗО / ред. Д.в.бр.110/17.12.1999г. в сила от 1.01.2000г./ е действал 

за кратко време, след като е отменен – Д.в. бр.107/15.11.2002г., считано от 19.11.2002г. 

След отмяната й тълкуваната норма не е действащо право, поради което и 

приложението на това ТП е ограничено във времето. 

 

2. ТП №2 от 07.06.2007г. по т.дело №1/2007г. на ОС на съдиите от ВАС /обн. 

Д.В. бр.48/2007г./, с докладчик съдията Елена Златинова. 

ТП е по искане на председателя на ВАС, на основание чл.259, ал.1/отм./ АПК, за 

тълкуване по въпроса: Индивидуален административен акт ли е заповедта на министъра 

на земеделието и горите по чл.7, ал.6 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/? 

Посочено е, че по този въпрос е налице противоречива съдебна практика между 3-

членни и 5-членни състави на ВАС. 

Искането е прието за допустимо, като въпрос от материално-правен характер, 

касаещ правната природа на акта по чл.7, ал.6 ЗЛОД / ред.Д.в. бр.79/2002г./. Според 

тълкуването, отговорът на този въпрос зависи от това дали със заповедта се създават 
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права или задължения, или непосредствено се засягат права или законни интереси на 

граждани или организации, съобразно определението за „индивидуален 

административен акт” по смисъла на чл.2 ЗАП/отм./, сега чл.21, ал.1 АПК. Определени 

са правомощията на министъра на земеделието и горите по ЗЛОД, сред които е и 

правомощието по чл.7, ал.6 ЗЛОД, да определя и изменя границите на ловностопанските 

райони, което упражнява от името на държавата – собственик на дивеча, а не като орган 

на държавна власт, поради което волеизявленето му няма властнически характер. 

Според даденото тълкуване процесната заповед има вътрешноведомствено значение, с 

нея не се създават права или задължения, както и не се засягат непосредствено права, 

свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, не се засягат 

пряко интересите на ловните дружини и ловни сдлужения, нито на техни членове. 

Прието е, че правата на последните възникват от сключения договор за съответния 

ловностопански район, а не от заповедта на министъра. 

Поради това е постановено, че заповедта на министъра на земеделието и 

горите по чл.7, ал.6 ЗЛОД / ред. Д.В. бр.79/2002г./, не е индивидуален 

административен акт. 

ТП е прието с мнозинство от членовете на ОС на съдиите от ВАС, но с Особеното 

мнение на съдия Александър Еленков. 

С особеното мнение е застъпено обратното становище, а именно, че заповедта по 

чл.7, ал.6 ЗЛОД, не е ИАА, но е общ административен акт, защото с нея на определена 

площ от земната повърхност се дава статут на ловностопански район, респ.този статут 

се изменя, което засяга права, свободи и законни интереси на граждани и юридически 

лица. Това са ловците, членуващи в съответната ловна дружина, респ.ловното 

сдружение като ЮЛ с нестопанска цел, особено в случаите на заповеди, с които се 

намалява площта на ловностопанските райони. Според докладчика на особеното 

мнение, тези лица следва да се считат засегнати по смисъла на чл.120, ал.2 от 

Конституцията на РБ, поради което разполагат с право на жалба срещу тази заповед. 

Тълкуваната разпоредба  е действащо право и към момента в същия закон - 

ЗЛОД, с добавката, че заповедта на министъра на земеделието, храните и горите, с която 

се утвърждават границите на ловно-стопанските райони, се издава по предложение на 

изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. 

Въпреки взетото ТП, съдебната практика по чл.7, ал.6 ЗЛОД, не бе уеднаквена 

напълно. 

Това наложи повторно тълкуване на същата разпоредба, по същия въпрос, по 

искане на председателя на ВАС, по което бе образувано т.д. №7/2016г., с докладчик 

съдия Марио Димитров. Впоследствие този въпрос беше разширен с въпроса: Подлежат 
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ли на обжалване по реда на АПК заповедите на министъра на земеделието и храните по 

чл.7, ал.6 ЗЛОД?. На Общо събрание на съдиите от първа  и втора колегия на ВАС, 

проведено на 28.06.2018г. е гласувано решение, че тази заповед е индивидуален 

административен акт и че подлежи на обжалване по реда на АПК. До ново ТР по 

въпроса не се стига, тъй като за времето, необходимо за изготвяне на мотиви, настъпва 

законодателна промяна. С чл.7, ал.8 ЗЛОД / нова – Д.в.бр.77/2018г. в сила от 

01.01.2019г./ вече изрично е регламентирано, че заповедите на министъра на 

земеделието и горите по ал.6 и ал.7 подлежат на обжалване пред Административен съд 

– София област, по реда на АПК. 

Със законодателната промяна въпросът поставен за тълкуване се решава 

окончателно по нормативен път, поради което действието на ТП №2/2007г. се счита за 

отпаднало, а образуваното ново т.д.№7/2016г. подлежи на прекратяване, поради липса 

на предмет. 

 

3. ТП №3/07.06.2007г. по т.д.№4/2007г. на ОС на съдиите от ВАС /обн. Д.в. 

бр.48/2007г./, с докладчик – съдията Йовка Дражева. 

Производството по тълкуване е образувано по искане на председателя на ВАС, 

поради противоречива съдебна практика, по въпроса: В кои случаи е налице поведение, 

несъвместимо с морала и действия, уронващи престижа на службата по смисъла на 

чл.239, ал.1, т.5 от ЗМВР /Д.в. бр.122/97г., отм.Д.в.бр.30/2006г., в сила от 12.07.2006г./ 

Въпросът касае тълкуване на материално-правна норма, за наличие на едно от 

основанията за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение” на служителите от 

МВР, поради различната съдебна практика на ВАС за това дали разпоредбата на чл.239, 

ал.1, т.5 ЗМВР /отм./ съдържа една или две хипотези за налагане на това най-тежко 

наказание, дали нормата е императивна и какво представлява това поведение, което е 

несъвместимо с морала и уронва престижа на службата. 

Въпросът е актуален и към момента, тъй като и в сега действащия ЗМВР /обн.Д.в. 

бр.53/2014г./ съществува аналогична разпоредба – чл.203, ал.1, т.13, която урежда 

налагането на дисциплинарно наказание „уволнение”, когато са налице деяния, 

несъвместими с етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, 

уронващи престижа на службата. Затова тълкуването на отменената разпоредба на 

чл.203, ал.1, т.5 ЗМВР /отм./ с  ТП №3/2007г. може да се приеме за валидно и днес, 

поради идентичност на тълкуваната със сега действащата разпоредба на чл.203, ал.1, 

т.13 ЗМВР. 

С тълкуване на разпоредбата на чл.239, ал.1, т.5 ЗМВР /отм./ е посочено, че 

нормата има предвид само една хипотеза за налагане на уволнението, а не две. Тази една 
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хипотеза включва случаите на поведение, несъвместимо с морала, което води до 

уронване престижа на службата. Приема се също така, че нормата на чл.239, ал.1 ЗМВР 

/отм./ е императивна, което означава, че при установени случаи на тежко нарушение на 

служебната дисциплина по т.1-5 от същата, органът дължи  налагането на това най-

тежко дисциплинарно наказание, като не може да налага друго по вид наказание, за 

разлика от случаите по чл.239, ал.2 от с.закон, където има възможност за такава 

преценка. 

Според даденото тълкуване, фактическият състав на тълкуваната разпоредба, 

включва наличието на: 1/ деяние, което нарушава установения обществен ред в 

държавата, поради което се оценява като несъвместимо с морала. Моралът представлява 

система от принципи, понятия и неписани правила за нравствено поведение в 

обществото към определен исторически момент. Моралните норми не възникват на 

основата на властнически актове, поради което всеки случай подлежи на самостоятелна 

преценка от гледна точка на действащите към момента морални принципи, идеали, 

морални норми и според разбиранията на обществото за добро и зло, правилно и 

неправилно и т.н. Това деяние не включва нарушения на служебни задължения, 

свързани със заеманата длъжност, а нарушения на моралните норми от служителя, по 

преценка на наказващия орган, чието отражение върху обществото е крайно негативно. 

Следователно елемент от състава на чл.239, ал.1, т.5 ЗМВР /отм./ не е самото деяние 

като нарушение на обществения и правов ред, а негативната морална оценка, която се 

дава за  извършеното от наказващия орган, като „несъвместимо с морала”; 2/ вторият 

кумулативно даден елемент от състава на деянието е „действието да е уронващо 

престижа на службата”. Под „престиж на службата” тълкувателя разбира авторитетът 

на полицията пред обществото, на което тя служи, за да защитава живота, здравето и 

имуществото на гражданите, да опазва обществения ред, да противодейства на 

престъпността, зачитане на основни права и свободи на гражданите и утвърждаване  

принципите на правовата държава. Съставомерно, според тълкувателния акт е онова 

деяние, което реално застрашава с намаляване или изгубване доверието от страна на 

обществото към полицейската институция. Задължително е също така поведението да е 

станало достояние и на други лица, а не само на органа, което би се отразило негативно 

на авторитета на МВР. 

Тълкуване на нарушението по чл.239, ал.1, т.5 ЗМВР /отм./, като основание за 

налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание „уволнение” е много важно за 

правоприлагащите органи и за наказващия орган, предвид изясняване на точния му 

смисъл, както и случаите, в които може да се налага. Това тълкуване е актуално и днес, 

предвид съществуването на аналогична разпоредба в сега действащия ЗМВР. 



                                                                                                                          
 

17 

 

ТП е прието с мнозинство на съдиите от ОС на ВАС, без особени мнения. 

 

4. ТП №4/07.06.2007г. по т.д. №5/2007г. на ОС на съдиите от ВАС /обн. Д.в. 

бр.48/2007г./, докладвано от съдията Георги Ангелов. 

Делото е по искане на председателя на ВАС, за тълкуване по въпроса: От кой 

момент тече срокът за обжалване на заповедта на министъра на отбраната за 

освобождаване на военнослужещ от кадрова военна служба? 

Въпросът е процесуален и касае началният момент от който започва да тече срока 

за обжалване на този вид заповеди, по тогава действащия Закон за отбраната и 

въоръжените сили на РБ /ЗОВСРБ/ - обн.Д.в бр.112/1995г., отменен с приемането на 

новия ЗОВСРБ – обн.Д.в. бр.35/12.05.2009г., в сила от същата дата. Относимите 

разпоредби по тълкувания въпрос са чл.131, ал.1 ЗОВСРБ /отм./, ред.Д.в. бр.30/2006г., 

във вр.с чл.188, ал.6, 7 и 10 от Правилника за кадрова военна служба /ПКВС/- отменен, 

считано от 12.06.2009г. 

Противоречивата практика  по този въпрос е поради уреденото от цитираните 

норми на ПКВС /отм./ съобщаване на заповедта на два пъти: веднъж устно срещу 

подпис  на военнослужещия и втори път, чрез връчване на заверено копие от нея, отново 

срещу подпис след сдаване на длъжността. 

С изменението на чл.131 ЗОВСРБ /отм./ ред.Д.в. бр.30/2006г. е посочено, че 

кадровия военнослужещ може да обжалва тази заповед по административен ред в 7-

дневен срок, по реда на АПК. 

С извършеното тълкуване е прието, че срокът за упражняване на правото на 

жалба срещу този административен акт тече от най-ранния момент, в който е могло да 

бъде упражнено. Това е моментът, в който засегнатия има или би могъл да получи 

информацията по реда на чл.17, ал.2 ЗАП /отм./, съответно по чл.61, ал.2 АПК / ред.Д.в. 

бр.30/2006г./. От момента на първото по време редовно съобщаване на заповедта за 

освобождаване на военнослужещ от кадрова военна служба, по реда на АПК / ред. Д.в. 

бр.30/2006г./ тече  и срокът за обжалване. 

Предвид отмяната на целия закон и на Правилника за кадрова военна служба, 

даденото тълкуване е с ограничено във времето действие. След 12.05.2009г. е приет нов 

ЗОВСРБ, с който е въведен института на договора за военна служба и по който закон 

всички обжалвания са по реда на АПК,т.е към момента тълкувания въпрос няма 

практическа стойност. 

 

5. ТП №5 от 21.06.2007г. по т.д.№3/2007г. на ОС на съдиите  от ВАС, /обн. Д.в. 

бр.52/2007г./, докладвано от съдията Милка Панчева. 
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Делото има за предмет тълкуване по въпроса: „Индивидуален административен 

акт ли е заповедта, с която Националната здравно-осигурителна каса /НЗОК/ 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?”. 

Тълкуването е по материалноправен въпрос, относно естеството и характера на 

издадената заповед от НЗОК. 

За да даде отговор на поставения въпрос, с ТП е дадена характеристика на: 

Националния рамков договор /НРД/ по Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, като 

подзаконов нормативен акт, който е задължителен за НЗОК, за изпълнителите на 

медицинската помощ и здравноосигурените лица; и Аптеките като здравни заведения, 

част от структурите на националната система за здравеопазване. Посочено е, че по 

силата на НРД 2006г. аптеките сключват договори с НЗОК за отпускане на лекарствени 

продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. 

Контролът по изпълнение на сключените договори с аптеките се упражнява от НЗОК, а 

за територията на дадена област – от съответната Районна здравноосигурителна каса 

/РЗОК/, представлявана от директора. Анализирано е, че правоотношенията, които 

възникват на база сключения договор с НЗОК, не е между равнопоставени субекти, тъй 

като НЗОК  е административен орган и действа като такъв орган. Санкционирането на 

собственик на аптека, за нарушение на договора му с НЗОК, става със заповед на 

директора на съответната РЗОК, при спазване на определена процедура. 

Санкциониращият акт – заповедта се издава от изрично овластен от НРД 

административен орган, като с нея  се засягат права и интереси на този собственик. 

Поради това с ТП е дадено тълкуване, че издадената в контролното производство по 

чл.49 НРД-2006 заповед на директора на РЗОК, за налагане финансова санкция на 

собственик на аптека, е индивидуален административен акт, по смисъла на чл.21, ал.1 

АПК. 

В подкрепа на това тълкуване е и уредбата на чл.76, ал.3 / а към момента ал.5/ от 

ЗЗО, независимо, че касае взаимоотношения между други страни по такива договори, 

приключващи с налагане на санкция, за която е посочено, че подлежи на обжалване по 

реда на АПК. 

ТП е взето с особено мнение на съдията Александър Еленков. В особеното 

мнение е застъпено становище, че заповедта на директора на РЗОК, с която се налага 

санкция на собственика на аптека за нарушения на договора между него и Здравната 

каса за отпускане на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, 

не е индивидуален административен акт по чл.21, ал.1 АПК. Според него липсва един 
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от елементите на индивидуалния административен акт, а именно липсва норма, която 

изрично да овластява директорите на РЗОК да издават такива санкционни актове, 

представляващи властнически волеизявления. Щом липсва такова овластяване 

директорите не разполагат с компетентност да ги издават, а издадените такива са 

нищожни.  По-нататък се развиват доводи, че индивидуалният договор на аптеката с 

НЗОК, съдържа клауза която овластява директора на РЗОК да издаде заповед за 

налагане на финансова санкция, но договора поражда граждански правоотношения, 

доколкото все още не е признат и регламентиран института на административния 

договор /към този момент- 2007г./. 

Законодателната уредба след приемане на това ТП показа, че тълкуването по 

въпроса, дадено от мнозинството членове на ОС на съдиите от ВАС, е правилното, а не 

това на особеното мнение. Междувременно през 2016г. бе изменен действащия АПК, 

като бяха създадени нови правни норми, уреждащи за първи път в българското 

административно процесуално законодателство, института на административния 

договор, от чл.19а до чл.19ж на АПК /Д.в. бр.74/20.09.2016г./, впоследствие доразвити, 

чрез изменението на чл.19а, чл.19б, чл.19е и чл.19ж от АПК /изм.и доп. Д.в. 

бр.77/2018г., в сила от 01.01.2019г./. 

За тази законодателна промяна и уредба на административният договор в АПК, 

несъмнено значение има и приетото ТП №5/2007г.на ОС на ВАС. 

 

6. ТП №6/29.10.2007г. по т..№14/2007г. на Общото събрание на съдиите от 

ВАС, /обн. ДВ, бр.89/2007г./, докладвано от тогавашния зам.-председател на ВАС и 

ръководител на първа колегия – Венета Марковска. 

Делото е образувано по искане за тълкуване от зам.главния прокурор при ВАП, 

по въпроса: При какви предпоставки може да бъде прекратено служебното 

правоотношение на държавен служител в МВР по предложение на органа по 

назначаването в случаите по чл.245, ал.1, т.2 ЗМВР? 

Искането е прието за допустимо поради наличието на противоречива съдебна 

практика. Тълкуването е по отношение на материалноправна норма – чл.245, ал.1, т.2 

ЗМВР /отм./ ред. Д.в. бр.30/2006г.  

Разпоредбата гласи: ”Служебното правоотношение на държавния служител в 

МВР се прекратява при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 

/ОСВ/ - по искане на служителя или по предложение на органа по назначаването”.  

С ТП се приема, че елементите от фактическия състав на чл.245, ал.1, т.2 ЗМВР 

/отм./, са свързани с осигурителния стаж и възраст на служителя, регламентирани от 

нормата на чл.69, ал.2 КСО, в ред. към 2007г. Направено е разграничението, че когато 



                                                                                                                          
 

20 

 

служителя поиска пенсионирането, той трябва да отговаря само на условието за 

осигурителен стаж, който към този момент е 25 години, от които две трети действително 

изслужени като държавен служител в системата на МВР, без оглед на възрасттта му. Но 

когато органът направи предложение за пенсиониране на  държавния служител от 

системата на ЗМВР на това основание, той трябва да докаже кумулативното наличие на 

двете предпоставки - осигурителен стаж и възраст за това по КСО. Без наличието на 

тези две условия, органът не може да направи предложение за пенсиониране на 

служителя, на основание чл.245, ал.1, т.2 ЗМВР /отм./. 

При наличието само на осигурителен стаж, лично право на служителя е да  го 

упражни като поиска да бъде пенсиониран, тъй като правото на пенсиониране при тези 

условия на закона е субективно и е установено в полза на служителите в МВР, като от 

тях зависи дали ще го упражнят или не.  

ТП е прието от ОС на съдиите от ВАС, без особени мнения. 

Въз основа на това ТП и в резултат на съдебната практика на ВАС по приложение 

на тълкуваната разпоредба, законодателят е пристъпил към изменение на разпоредбата 

на чл.226, ал.1, т.2 ЗМВР /обн.Д.в. бр.53/2014г./, действаща към момента, като правната 

норма е придобила съдържание, съответно на тълкуването, а именно, че „служебното 

правоотношение на държавния служител в МВР се прекратява след придобиване право 

на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако държавният служител не е упражнил 

правото си на пенсия – по искане на служителя” – изм.Д.в. бр.14/2015г. 

Това означава, че същото е постигнало своята цел и нещо повече- извършена е 

законодателна промяна  в съответствие с  него. 

 

2008г. 

 

1.Тълкувателно решение № 1 от 14.01.2008 г. на ВАС по т. д. №19/2007г.,ОСС, 

І и ІІ колегия, докладвано от съдията Светлана Йонкова. 

 Образувано е по искане на Председателя на Върховния административен съд 

поради наличието на противоречива съдебна практика по прилагането на чл.132, ал.1, 

т.3 във вр. с чл. 136, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Предмет на 

тълкуване е процесуален въпрос, а именно: "Подлежат ли на касационно обжалване 

решенията на административните съдилища, с които са се произнесли по жалби срещу 

решения и заповеди за одобряване или изменение на устройствени планове по Закона 

за устройство на територията?". 

 Двете противоречиви становища, обусловили отправянето на искане от страна на 

Председателя на ВАС, са съответно: 
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 Първото от тях е, че решенията на административните съдилища, с които са се 

произнесли по жалби срещу решения и заповеди за одобряване или изменение на 

устройствени планове, не подлежат на касационно обжалване, тъй като съгласно чл. 

132, ал. 1, т. 3 ЗУТ устройствените планове влизат в сила от датата на потвърждаването 

им от компетентния съд, чието решение е окончателно. Според това становище, по 

силата на чл. 215, ал. 1 ЗУТ компетентният съд е съответният административен съд и 

неговото решение не подлежи на касационно обжалване.  

Според съдебните състави, възприемащи другата теза, при граматическото, 

логическото и систематично тълкуване на разпоредбата на чл. 132, ал. 1, т. 3 ЗУТ се 

налага заключението, че тя не въвежда ограничение за касационно обжалване на 

решенията на административните съдилища, постановени по жалби срещу актове, с 

които се одобряват или изменят устройствени планове. Смисълът, който точно 

съответства на волята на законодателя, е, че устройствените планове влизат в сила 

тогава, когато бъде изчерпана възможността за съдебен контрол, който е 

двуинстанционен. Понятието "компетентен съд" е общо, като този съд може да бъде 

първоинстанционният съд, когато решението му не е било обжалвано или е оставено в 

сила от втората инстанция, и решението на второинстанционния съд, когато отменя 

решението на първата инстанция и решава спора по същество. 

Предложението е прието за допустимо и са изложени мотиви по същество,  като 

е прието, че 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. 

Съобразно изложените в тълкувателното решение мотиви, по отношение на 

влизането на решенията и заповедите, с които се одобрява изменение на влезли в сила 

устройствени планове в сила, разпоредбата чл. 136, ал. 1 ЗУТ (Изм. - ДВ, бр.65 от 2003 

г.) препраща към глава седма, раздел трети, където се намира нормата на чл. 132, ал. 1 

,т. 3. В тази глава, озаглавена "Създаване, одобряване и изменение на устройствени 

схеми и планове", законодателят е поставил всички норми, които изключват или 

ограничават съдебния контрол върху актовете, с които се одобряват или изменят 

устройствените планове. Посочено е, че с чл.127, ал.6 и 10 ЗУТ е изключен съдебният 

контрол върху решенията и заповедите за одобряване на общи устройствени планове. С 

разпоредбата на чл.131, ал. 1 и 2 ЗУТ и очертания от нея изключително стеснен кръг на 

заинтересувани лица, устройствените планове са обжалваеми само в посочените в 

чл.131, ал. 2 пет хипотези. Систематично мястото в тази глава на закона е и на 

разпоредбите на чл.132, ал. 1, т. 3 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ, ограничаващи съдебния контрол 
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до една инстанция по отношение на решенията и заповедите за одобряване или 

изменение на устройствените планове. 

В заключение е прието още, че инстанционността на съдебното производство не 

може да бъде поставяна в зависимост от изхода на делото при разрешаване на съдебни 

спорове с еднакъв предмет. При отмяна на устройствен план с решение на съда 

административният орган издава нов, който подлежи на обжалване и влиза в сила от 

датата на потвърждаването му от компетентния съд с окончателно решение. Целта на 

съдебното обжалване е защита на правата, независимо дали те са засегнати от издадения 

план или от отказа да бъде издаден такъв. 

Тълкувателното решение е подписано с особено мнение от 7 съдии, които са били 

поддръжници на противното становище. Според тях, въз основа на резултатите от 

граматическото, логическото и систематическото тълкуване на чл. 132, ал. 1, т. 3 ЗУТ 

може да се направи извод, че разпоредбата не въвежда ограничение за касационното 

обжалване на решенията на окръжния (административния) съд, постановени по повод 

обжалването на актове, с които се одобряват или изменят устройствени планове. В 

особеното мнение, след като е извършен анализ на това кои са индивидуалните 

административни актове по смисъла на чл.214 ЗУТ, е посочено, че въпросите, свързани 

с обжалването на издаваните по този закон индивидуални административни актове, са 

уредени в глава деветнадесета "Съдебен контрол на индивидуалните административни 

актове по устройство на територията", където не е предвидено изключение от правилото 

за двуинстанционно разглеждане на делата, образувани по жалба срещу актове, 

издадени по Закона за устройство на територията. 

Според застъпената теза в особеното мнение, съобразно чл. 208 АПК съдебният 

контрол по административни дела се упражнява на две инстанции, така че окончателно 

може да е решението на първоинстанционния съд, ако не е било обжалвано или е било 

оставено в сила от втората инстанция, а също и решението на втората инстанция, с което 

тя отменя решението на първоинстанционния съд и решава спора по същество. Поради 

това в текста на чл. 132, ал. 1, т. 3 ЗУТ е използвано общото понятие "компетентния 

съд". Компетентните съдилища от системата на административното правосъдие са 

административните съдилища и Върховния административен съд, който разглежда като 

първа инстанция актове, определени със закон, и като касационна инстанция - 

обжалваните актове по дела на административните съдилища и актове по дела на 

тричленен състав на Върховния административен съд. Всяко изключение от възприетия 

принцип за двуинстанционност на производствата по обжалване на административни 

актове се урежда изрично, което означава, че изключенията не биха могли да се 

извеждат по тълкувателен път. Буквалният прочит на закона, който е в основата на 
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възприетото от мнозинството на съдиите разбиране, не води до оня смисъл, който се 

извлича при тълкуването на нормата в смисъла, който най-много отговаря на други 

разпоредби и целта на тълкувания акт. Нормата на чл. 132, ал. 1, т. 3 ЗУТ не може да се 

нарече специална спрямо общите разпоредби, тъй като няма за предмет въпросите на 

съдебното обжалване, а определя момента на влизане в сила на устройствените планове. 

В заключение, съдиите, застъпили особеното мнение, са посочили, че 

обоснованото от мнозинството разбиране по прилагането на чл. 132, ал. 1, т. 3 ЗУТ влиза 

в противоречие и с разпоредбата на чл. 219, ал. 3 ЗУТ. Съгласно чл. 219, ал. 3 ЗУТ за 

неуредените в глава деветнадесета "Съдебен контрол на индивидуалните 

административни актове по устройство на територията", въпроси се прилага 

Административнопроцесуалният кодекс, което означава, че гражданите и 

организациите имат право да подадат касационни жалби срещу решенията на 

административните /окръжните съдилища/, с които те са се произнесли по 

законосъобразността на одобрените или изменените от административните органи 

устройствени планове. 

Извършеното тълкуване е по отношение на процесуална норма от ЗУТ, която е 

изменена с ДВ, бр.87/2010г./, поради което и тълкуването не е актуално понастоящем. 

Съгласно действащата редакция на чл.132, ал.1, т.3 ЗУТ ,”Решенията и заповедите за 

одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила от датата на 

потвърждаването им от съда”. Законодателната промяна дава възможност занапред, от 

влизане в сила на изменението на закона, за двуинстанционно обжалване на актовете за 

одобряване на подробни устройствени планове. 

До приемането на изменението на ЗУТ, визирано по- горе, ТР №1/2008г. е 

постигнало своята цел за отстраняване на противоречивата съдебна практика по 

поставения процесуален въпрос. 

 

 2.Тълкувателно решение № 2 от 22.04.2008 г. на ВАС по т. д. 

№21/2007г.,ОСС, І и ІІ колегия, докладвано от председателя на отделение Андрей 

Икономов 

Образувано е по искане на Председателя на Върховния административен съд 

поради наличието на противоречива съдебна практика. Предмет на тълкуване е 

процесуалноправен въпрос, а именно: „Подлежи ли на оспорване по съдебен ред актът, 

с който кандидат е отстранен от участие в конкурс за издаване на лицензия".  

 Двете противоречиви становища, обусловили отправянето на искане от страна на 

Председателя на ВАС, са съответно: 
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Според първото от тях, решението на Съвета за електронни медии (СЕМ) за 

отстраняване на кандидат от конкурса, обявен по реда на глава VІ от Закона за радиото 

и телевизията (ЗРТ), съставлява индивидуален административен акт, който засяга пряко 

законните интереси на кандидата да участва в обявения конкурс и в крайното класиране 

за получаване на лицензия за радио- и/или телевизионна дейност.  

Според другото становище описаната категория актове не подлежи на 

самостоятелно обжалване, тъй като на основание чл. 21, ал. 5 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) не съставляват индивидуални 

административни актове. Съобразно така възприетата теза, решението на СЕМ 

предхожда крайния акт, с който се обявява и приключва класирането. То има 

предварителен характер. 

Предложението е прието за допустимо и са изложени мотиви по същество, като е 

прието, че 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. 

В мотивите на решението е извършен преглед на нормативната уредба, който се 

свежда до следното: Съгласно чл. 105, ал. 1 от ЗРТ радио- и телевизионната дейност 

чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови 

далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване се осъществява въз основа на 

лицензия, издадена от СЕМ. Законът предвижда специален ред за получаването й. Член 

116, ал. 1 от него разпорежда, че това става след провеждане на конкурс и в съответствие 

със стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно 

радиоразпръскване, изготвена от СЕМ и Комисията за регулиране на съобщенията и 

приета от Народното събрание на Република България. С Раздел ІІ на Глава VІ от ЗРТ и 

Правилника за организиране и провеждане на конкурси от СЕМ за лицензиране на 

радио- и телевизионни оператори, разпространяващи своите програми чрез наземно 

радиоразпръскване (Правилника/ът, приет с решение на СЕМ от 12.10.2006 г.), е 

определен редът за провеждане на конкурсите и издаване на лицензии за посочената 

дейност. В хода на процедурата по провеждане на конкурс, на основание чл. 16 от 

Правилника, председателят на Техническата комисия по чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ, 

представя на СЕМ протоколите от заседанията й. СЕМ взема решение за допускане до 

участие в конкурса или за отстраняване на кандидати. 

При съобразяване с легалното определение на чл. 21, ал. 1 от АПК е отчетено, че 

в разглеждания случай наличието на волеизявление в посочената категория решения на 

СЕМ и компетентността му като орган, издател на акта, са безспорни, като различно е 
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виждането на съдебните състави единствено по въпроса, дали с тези решения се 

създават (или засягат) права и задължения.  

При изследването на така очертания спорен въпрос е прието, че посочената 

категория актове материализира волята на СЕМ по въпрос, решаван в хода на 

процедурата на конкурса за издаване на лицензия. С тях едни от кандидатите се 

допускат до участие, а на други то се отказва, като последните се отстраняват. Прието е 

още, че дори след отстраняването им от участие самият конкурс като процедура 

продължава за допуснатите и завършва с издаване на заключителния административен 

акт, определящ спечелилия кандидат, като на последния се издава исканата лицензия.  

Доколкото с решението по чл. 16 от Правилника СЕМ се произнася по въпрос, 

който не спира провеждането на конкурса (освен когато всички кандидати са 

отстранени), а допуска редовните такива до следващите тази фаза процедури, то със 

същия акт не се постига крайната цел на конкурса – да класира кандидатите и да се 

издаде лицензия на поставения на първо място. Тези решения имат различно действие 

по отношение на участниците в конкурса.  

Актът във всички случаи засяга правата и законните интереси на участниците в 

процедурата. За тези от тях, които продължават участието си, той е позитивен, поради 

което те не могат да го обжалват отделно от крайния, завършващ процедурата акт, тъй 

като нямат правен интерес от евентуалната му отмяна. За тези от тях, обаче, които се 

отстраняват от участие в конкурса, актът има негативно действие, тъй като ги лишава 

от правото да продължат участието си в конкурса и да се състезават за получаване на 

исканата лицензия. Тоест за отстранените участници това решение се явява 

приключващ процедурата акт. Именно по тази причина отстраненият от по-нататъшно 

участие кандидат има правен интерес да оспори акта за декласирането му, тъй като той 

слага край на неговото лично участие и процедурата продължава без него, само с 

останалите участници. Като акт, засягащ пряко и негативно правата и интересите му, 

решението подлежи на самостоятелно оспорване от отстранения от процедурата 

кандидат.  

ТР е прието с мнозинство от членовете на ОС на съдиите от ВАС, без особени 

мнения. 

Непосредствено след приемането на ТР правилото на чл.16 от Правилника е 

претърпяло изменение с решение  по протокол № 33/10.07.2008г. Според сегашната 

редакция на чл.16, Председателят на техническата комисия представя на СЕМ 

протокола от заседанията й за сведение. Доколкото, обаче, съгласно 116, ал.1 от ЗРТ 

(Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм., бр. 14 от 2009 г., бр. 12 

от 2010 г.) за осъществяване на радио- и телевизионна дейност чрез използване на 
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налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване се издава лицензия след провеждане на конкурс, а съгласно чл.25 от 

Правилника (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014г.) експертната комисия по чл. 116в от 

ЗРТ оценява  всички кандидати, чиито документи са допуснати до разглеждане, то 

макар и да не е изрично разписано правомощието на СЕМ да отстрани кандидат от 

участие в конкурс не е отпаднало. Предвид това следва да се счете, че ТР № 2/2004 по 

т.д. № 21/2007г. не е загубило своето значение. 

 

3.Тълкувателно решение № 3 от 06.06.2008 г. на ВАС по т. д. №2/2008г.,ОСС, І 

и ІІ колегия, докладвано от съдията Маруся Димитрова 

Образувано е по искане на Председателя на Върховния административен съд 

поради наличието на противоречива съдебна практика по прилагането на чл.3, ал.2 от 

Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Предмет на тълкуване е 

материалноправен въпрос, а именно: „Подлежат ли на задължителна регистрация по 

Закона за данък върху добавената стойност лицата, упражняващи свободна професия, 

включително частен съдебен изпълнител и нотариус за периода от влизане в сила на 

решение № 7 от 23 април 2007 г. по к.д. № 1/2007г. 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 данък върху добавената стойност /обн., ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г./. 

Двете противоречиви становища, обусловили отправянето на искане за 

произнасяне с ТР от страна на ОСК при ВАС  от страна на Председателя на ВАС, са 

съответно: 

Първото от тях е, че лицата, упражняващи свободна професия, включително 

професия на частен съдебен изпълнител и нотариус, са включени в кръга на данъчно 

задължените лица с изрична законова разпоредба – чл. 3, ал. 2, изр. 1 ЗДДС. След 

изключването им с решението на Конституционния съд тези лица подлежат на 

дерегистрация, тъй като съгласно чл. 60 от Конституцията на Република България 

данъчното законодателство не може да бъде тълкувано разширително. 

Според съдебните състави, възприемащи другата теза, дейността на нотариусите 

отговаря на законовите критерии за независима икономическа дейност по чл. 3 ЗДДС, 

поради което нотариусите и другите лица, изброени в обявения за 

противоконституционен текст от чл. 3, ал. 2, изр. 1 ЗДДС, в сила от 1 януари 2007 г., е 

следвало да се регистрират по ДДС през целия период на действие на тази законова 

норма. 

Предложението е прието за допустимо и са изложени мотиви по същество, като 

е прието, че лицата, упражняващи свободна професия, включително частните 
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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./. 

В мотивите на решението е извършен преглед на относимата нормативна уредба 

по чл. 3, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /обн., ДВ, бр. 

63/2006г., в сила от 1 януари 2007г./ . Конкретно е посочено, че според чл. 3, ал. 2, изр.1 

ЗДДС независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и 

лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското 

стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен 

съдебен изпълнител и нотариус. Релевирано е още, че с решение № 7/23 април 2007 г. 

по к.д. № 1/2007 г., обнародвано в ДВ, бр. 37/8 май 2007 г., Конституционният съд на 

Република България на процедурно основание е обявил за противоконституционен 

израза „както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен 

изпълнител и нотариус” по чл. 3, ал. 2, изр. 1 ЗДДС. Със ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, 

бр. 108/19.12.2007 г., в сила от 19.12.2007 г., изразът обявен за противоконституционен 

с цитираното решение на Конституционния съд на Република България, е добавен към 

текста на чл. 3, ал. 2, изр. 1 ЗДДС. 

Прието е, че с обявяването на израза „както и упражняването на свободна 

професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус” за 

противоконституционен съгласно чл. 151, ал.2 от Конституцията на Република 

България този текст не се прилага от деня на влизане на решението в сила, т.е. три дни 

след обнародването им в „Държавен вестник”. В случая решението е обнародвано на 8 

май 2007 г. и влиза в сила на 12 май 2007 г. До второто включване на 

противоконституционния текст в чл. 3, ал. 2, изр. 1 ЗДДС със Закона за изменение и 

допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр. 

108/19.12.2007 г., в сила от 19.12.2007 г., няма законно основание лицата, упражняващи 

свободна професия, нотариусите и частните съдебни изпълнители да бъдат 

регистрирани като данъчно задължени лица по ЗДДС. Наложената теза с решението е, 

че ако понятието независима икономическа дейност обхващаше дейността на лицата, 

упражняващи свободни професии, на нотариусите и частните съдебни изпълнители, 

изричното им посочване в закона би било излишно, както и второто включване на израза 

„както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен 

изпълнител и нотариус” в текста на чл. 3, ал. 2, изр. 1 ЗДДС със ЗИДЗДДС, обнародван 

в ДВ, бр. 108/19.12.2007 г. 
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Разглежданото решение следва да се счете загубило значение от гледна точка на 

това, че самото тълкуване визира възникнали правоотношения за конкретен период от 

време, а именно 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./. 

Мотивите на решението и понастоящем дават насоки при тълкуването на 

вътрещното законодателство в съответствие с директивите на Европейския съюз, но 

само с тези, транспоринарни в българското законодателство. 

Решението по това ТД е прието без особени мнения. 

 

4.Тълкувателно решение № 4 от 06.06.2008 г. на ВАС по т. д. №1/2008г.,ОСС, І 

и ІІ колегия, докладвано от съдията Юлия Ковачева 

Образувано е по искания съответно на Председателя на Върховния 

административен съд и на Главния прокурор на РБ поради наличието на противоречива 

съдебна практика по прилагането на чл.16, ал.1, т.1 във връзка с чл.12, ал.1, т.6 от закона 

за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите ( ЗКВВООБ). 

Искането на Председателя на ВАС до ОС на Колегиите при ВАС е да се 

произнесе с ТР по въпроса : „Какви административни нарушения са основание за отказ 

за издаване, отказ за продължаване на срока или за отнемане на разрешение за 

придобиване, съхраняване, носене и употреба на взривни вещества, огнестрелни 

оръжия и боеприпаси?”. 

Главният прокурор на РБ също е направил искане по реда на чл. 125 от ЗСВ до 

Общото събрание на колегиите при Върховния административен съд да се приеме 

тълкувателно решение по въпроса: ”Кои административни нарушения са нарушения на 

обществения ред по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 6 от Закона за контрол над взривните 

вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите?”. 

Предвид връзката между двете искания същите са съединени за разглеждане в 

едно производство за издаване на общо решение по тях. 

При извършения преглед на цитираните в исканията съдебни решения е било 

установявено, че при решаване на спорове във връзка с отказ да се издаде, респективно 

с издаване на заповед за отнемане на разрешение за придобиване, съхраняване, носене 

и употреба на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, на основание чл. 

16, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 12, ал. 1, т. 6 от ЗКВВООБ на лица, които през последните три 

години три или повече пъти са нарушавали обществения ред, за което са им налагани 

административни наказания, при тълкуване на правната норма различните съдебни 
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състави при Върховния административен съд се произнасят противоречиво по въпроса 

кои административни нарушения съставляват нарушения на обществения ред. От 

съществено значение за възникване на противоречивата съдебна практика е отчетено и 

различното тълкуване, което съдебните състави дават на понятието „обществен ред”, 

употребено в чл. 12, ал. 1, т. 6 от ЗКВВООБ. 

Предмет на тълкуване по това тълкувателно дело са визираните по- горе 

материалноправни  въпроси. Двете противоречиви становища са съответно: 

Според първото становище нарушение на обществения ред по смисъла на чл. 12, 

ал. 1, т. 6 от ЗКВВООБ е всяко нарушение на нормативно установения порядък. Според 

това становище, след като през последните три години три или повече пъти лицето е 

нарушавало обществения ред, за което са му налагани административни наказания, 

независимо от вида на административното нарушение, административният орган, в 

условията на обвързана компетентност, следва да издаде акт по реда и на основание чл. 

16, ал. 1, т. 1, във вр. чл. 12, ал. 1, т. 6 от ЗКВВООБ. 

Според второто становище основания за отказ, респективно отнемане на 

разрешението за боравене с огнестрелно оръжие по чл. 16, ал. 1, т. 1, във вр. чл. 12, ал. 

1, т. 6 от ЗКВВООБ, следва да бъдат само деяния, пряко нарушаващи установения ред 

на държавно управление и едновременно с това и на изискванията на режима на 

боравене с оръжия и боеприпаси или създаващи опасност от извършването на такива 

нарушения на разрешителната дейност. 

      Предложението е прието за допустимо и са изложени мотиви по същество, като 

е прието, че 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. 

В мотивите на ТР е посочено, че разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКВВООБ във 

вр. чл. 12, ал. 1, т. 6 от ЗКВВООБ предвижда, че 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, които през последните три години три или 

повече пъти са нарушавали обществения ред, за което са им налагани административни 

наказания. В законодателството не е дадена легална дефиниция на „обществен ред”, 

поради което е счетено, че понятието следва да бъде тълкувано в контекста на 

разпоредбата и с оглед целта на закона. В реда на тези мотиви е релевирано 
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определението за обществен ред, съдържащо се в решение №7/1996г. по к.д. № 1/1996г. 

на Конституционния съд, а така също и това, дадено в ППВС № 2/1974г. Обсъдена е и 

легалната дефиниция на административното наказание по чл.6 от Закона за 

административните нарушения и наказания. В резултат на извършеното сравнение на 

понятията „обществен ред” и „ред на държавно управление”е установено, че те не са 

равнозначни. Счетено е, че нарушение на обществения ред по смисъла на чл. 12, ал. 1, 

т. 6 от ЗКВВООБ е налице, когато се засягат обществените отношения, свързани с реда 

и спокойствието, със сигурността на гражданите, и сочи на обществена опасност на 

личността на извършителя, която от своя страна поставя под съмнение възможността да 

упражнява дейност, подчинена на режима на специалния закон. 

По-нататък в мотивите на ТР е извършен исторически анализ на различните 

редакции на т.6 на чл.12 от ЗКВВООБ, като е обоснован извода, че изричното посочване 

за какви по своя характер три нарушения, санкционирани с административни наказания, 

следва да се откаже, респективно отнеме издаденото разрешение, означава, че не всяко 

нарушение на правовия ред се счита за нарушение на обществения ред. Понятието 

следва да се тълкува и прилага стеснително. Неспазването на обществения ред трябва 

да е от такова естество, че макар и осъществяващо фактически състав на 

административно нарушение по друг закон, да показва непригодност на лицето да 

извършва правно регламентирана дейност по ЗКВВООБ. Този извод е изведен и от 

систематическото място на т. 6 в текста на чл. 12, в който са изброени случаите, 

препятстващи издаване на разрешения за боравене с взривни вещества, огнестрелни 

оръжия и боеприпаси – когато лицата са осъждани за умишлено престъпление от общ 

характер или срещу тях е започнало наказателно преследване за умишлено 

престъпление от общ характер (т. 1); които страдат от психическо заболяване (т. 3); 

които през последните три години са принудително настанявани в лечебни заведения 

или са лекувани за употреба на наркотични вещества (т. 4); които са настанявани в 

заведение за отрезвяване по чл. 78, ал. 1 от ЗМВР два или повече пъти през последните 

три години (т. 5). Всички хипотези визират отсъствие на персонални качества и 

пригодност на лицето, поискало да му се издаде или притежаващо разрешение за 

боравене с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, да извършва правно 

регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност. 

Като допълнителен аргумент е посочено още, в специалните законови и 

подзаконови нормативни актове, които предвиждат административнонаказателна 

отговорност за нарушителите по реда на ЗАНН, не се съдържа реципрочно задължение 

за съответните административнонаказващи органи да уведомяват длъжностните лица в 

системата на МВР за налаганите административни наказания с оглед приложението на 

текста на чл. 12, ал. 1, т. 6 от ЗКВВООБ. Това е само в потвърждение на тезата, че 
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обхватът на действие на разпоредбата да се разпростре върху всички нарушения на 

правовия ред, което не е била и целта на законодателя. 

З аконът за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и 

боеприпасите (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 85 от 2000 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 

71 от 2003 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30 и 38 от 2006 г., бр. 11 и 95 от 2007 г., бр. 

69 от 2008 г. и бр. 88 от 2009 г.). е отменен със Закон за оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия (Обн., ДВ, бр.73 от 17.09.2010 г., в 

сила от 17.09.2010 г.). Независимо от това , нормата на чл.58, ал.1, т.7 от последния, се 

явява аналогична на тази по чл.16, ар.1, т.1 вр. чл.12, ал.1, т.6 от ЗКВВООБ , поради 

което следва да се приеме, че ТР №4/2008г. на ОСС на І и ІІ колегия на ВАС по т.д. № 

1/2008г. не е загубило своето значение. 

ТР е прието с мнозинство от членовете на ОС на съдиите от ВАС, без особени мнения.  

 

5.Тълкувателно решение № 5 от 10.12.2008 г. на ВАС по т. д. 

№20/2007г.,ОСС, І и ІІ колегия, докладвано от председателя на отделение Николай 

Урумов 

 Образувано е по искане на Главния прокурор на Република България поради 

наличието на противоречива съдебна практика. Предмет на тълкуване е 

материалноправен въпрос, а именно: "Има ли ограничение в обхвата на осъществявания 

от областния управител контрол за законосъобразност върху решенията на общинските 

съвети, упражняван чрез оспорването им пред съответния административен съд, на 

основание чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

/ ЗМСМА/ във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията /ЗА/, или на оспорване 

подлежат всички актове на общинските съвети, включително и тези, издадени на 

основание чл. 28, ал. 1, т. 8 ЗМСМА.”  

 Двете противоречиви становища, обусловили отправянето на искане от страна на 

Главния прокурор на РБ, са съответно: 

 Първото от тях е, че няма ограничение в компетентността на областния 

управител да упражнява контрол за законосъобразност върху всички актове на 

общинските съвети, които имат характеристиката на индивидуални, общи или 

нормативни, включително и решенията по чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА, касаещи 

придобиването, стопанисването и разпореждането с общинско имущество.  

Според другото становище, при формулиране правомощията на областния 

управител законодателят е предвидил известно ограничение, като съгласно 

разпоредбата на чл. 32, ал. 1 ЗА, то е в „ границите на предоставените му правомощия”. 

Горното произтича от предоставената възможност на общинските съвети да взимат 
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самостоятелни решения по отношение на все по-голям кръг от въпроси, свързани с 

местното самоуправление. По тези съображения решенията на общинските съвети по 

чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА нямат характер на индивидуални административни актове по 

смисъла на чл. 21 от Административнопроцесуалния кодекс  и не подлежат на контрол 

от областния управител по реда на чл. 32, ал. 1 ЗА. 

     Предложението е прието за допустимо и са изложени мотиви по същество,  като 

е прието, че 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. 

В мотивите на ТР е посочено, че в чл. 144 от Конституцията на Република 

България е залегнала възможността централните държавни органи и техните 

представители по места да осъществяват контрол за законосъобразност върху актовете 

на органите на местното управление, когато това е предвидено със закон. Тази 

възможност е предвидена в чл. 32, ал. 2 ЗА, с която на областните управители е 

предоставена възможност да спират изпълнението на незаконосъобразни актове на 

общинските съвети и да отнасят същите пред съответния ОС /редакции до изм. в ДВ, 

бр. 69/2006 г./ Посочено е още, че с промяната на чл. 32 от ЗА, публикуван в ДВ, бр. 69/ 

2006 г., на областните управители е предоставена възможност да оспорват 

незаконосъобразните актове по реда на ЗМСМА, като могат алтернативно: да върнат 

тези актове, които намират за незаконосъобразни, или да ги оспорят пред съответния 

адм.съд. От тази редакция на законовия текст следва извода, че чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗА дава правомощия на областния управител да контролира законосъобразността на 

всички актове на общинския съвет, тъй като в този закон не са визирани някакви 

ограничения/изключения от това правило. Фактически достатъчно условие е наличието 

на акт на орган на местното самоуправление, по отношение на който е констатирана 

материална и/или процесуална незаконосъобразност от страна на областния управител. 

Като допълнителен аргумент в подкрепа на горния извод в мотивите на 

решението е изведено обстоятелството, че законодателят е употребил родовото понятие 

„актове” както в чл.32, ал. 2 ЗА, така и в чл. 45, ал. 4 ЗМСМА, от което следва, че в 

обсега на тази правна норма са включени всички актове на общинския съвет.  

По отношение на втория въпрос, а именно дали подлежат на съдебно оспорване 

актовете на общинските съвети, издадени на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, 

тоест решенията им по придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост, с решението е отговорено положително, като е съобразена 

законодателната промяна въведена с чл. 8, ал. 11 със Закона за изменение и допълнение 
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на Закона за общинската собственост / обн., ДВ, бр. 54/2008 г./, в резултат на която тези 

актове на общинския съвет и кмета подлежат на съдебен контрол по реда на чл. 45 

ЗМСМА. 

ТР е прието с мнозинство от членовете на ОС на съдиите от ВАС, без особени 

мнения.  

Даденото тълкуване е приложимо и понастоящем.  

 

6.Тълкувателно решение № 6 от 10.12.2008 г. на ВАС по т. д. №4/2008г.,ОСС, 

І и ІІ колегия, докладвано от съдията Ваня Пунева 

 Образувано е по искане на Главния прокурор на Република България поради 

наличието на противоречива съдебна практика  по повод приложението на чл.1, ал.1 от 

Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) във връзка с § 22 

от ПЗР на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСПК).  

 Така образуваното ТД е по повод твърдян като противоречиво решаван 

материалноправен въпрос. 

 С решението по това тълкувателно дело е отхвърлено искането на Главния 

прокурор на Република България за издаване на тълкувателно решение по 

приложението на горепосочените разпоредби. Прието е, че преди постановяването  на 

посочените в предложението на Главния прокурор четири решения, а и след това, са 

постановени голям брой решения на ВАС, в които е застъпено единно и 

безпротиворечиво становище, поради което и не може да се приеме, че към момента на 

произнасянето е налице противоречива практика. В мотивите на решението е посочено, 

че макар теоретично точно определение на понятието «противоречива практика» 

правната теория да не дава, в теорията на правото «съдебната практика» се определя 

като сума от съдебни актове, постановени през определен период от време, както и като 

трайно тълкуване и пралагане от съдилищата на определена правна норма. Различното 

решаване на еднакви случаи по различни дела води до наличие на противоречива 

практика. Този смисъл е вложил законодателят в разпоредбата на чл. 124 от Закона за 

съдебната власт (ЗСВ). 

В този контекст е прието, че наличието в случая на четири съдебни решения, 

постановени в кратък период от време, предхождащи многобройни последващи 

решения с изложеното становище, не може да обоснове извода за наличие на 

противоречива съдебна практика, което и налага отхвърляне на искането за произнасяне 

с тълкувателно решение по повдигнатия въпрос. 

Въпреки отхвърлителния си диспозитив, решението досежно насоките, които са 

дадени в неговите мотиви е валидно и днес, доколкото разпоредбата на § 22 от ПЗР на 
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ЗПСПК и Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на 

централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата 

съставлява действащо право. В мотивите на разглежданото ТР е утвърдена съдебната 

практика, според която прехвърлянето на инвестиционните бонове (ИБ) е служебна 

функция на Агенцията за приватизация (АП), която е административен орган и 

дейността на нейните служители е административна по смисъла на чл. 1 от ЗОДОВ. От 

своя страна нарушенията на реда за прехвърлянето на инвестиционните бонове и 

неосъществяването на предвидения в Наредбата за условията и реда за организиране и 

провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост 

на държавата (НУРОПЦПТПАСД), административен контрол представляват 

незаконосъобразни действия на длъжностни лица, вследствие на което се причиняват 

имуществени вреди на ищците. Вредите настъпват към датата на прехвърлянето на 

боновете, в резултат на което боновият баланс на ищците е станал нула и те са 

престанали да бъдат регистрирани лица за участие в централизирани търгове по 

смисъла на наредбата. Вредата е реално определена като стойност на основание чл. 5, 

ал. 5 от Закона за приватизационните фондове. Незаконосъобразните действия на 

длъжностните лица се изразяват в прехвърляне на боновете чрез друго бюро, различно 

от избраното от собственика на боновете, и без да е представено пълномощно с 

нотариална заверка на подписа. 

В синтезиран вид по- нататъшните мотиви на съда се свеждат до следното: по 

своята правна същност инвестиционните бонове материализират права. За да се 

използват ИБ по предвиденото им предназначение, следва да бъде направено нареждане 

от собственика, титуляр на боновата сметка в обслужващото го звено ( бюро) на АП. 

Такова нареждане се изисква и във всички случаи на разпореждане с ИБ - чл. 13, 

ал. 1; чл.17, ал. 2,чл.18, ал. 2,чл.19, ал. 2 и чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 

за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на 

акции, собственост на държавата. 

В случаите на прехвърляне на ИБ следва да се подаде «нареждане за прехвърляне 

на инвестиционни бонове» - по определени от наредбата формуляри. При 

прехвърлянето се осъществяват фактически две действия : 1. прехвърлянето незабавно 

лишава съответното лице от легитимацията му по чл. 48, ал. 4 от ЗППДОбП (отм.) като 

притежател на съответните бонове и 2. приобретателят на боновете става вече техен 

притежател. Затова именно наредбата е определила, че прехвърлянето следва да стане 

чрез бюрото, избрано от притежателя на боновете, където следва да бъде заличена 

неговата лична бонова сметка, а не от бюрото, избрано от новия приобретател, където 

може да се извърши само регистрацията им като негова собственост. 
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Изрично в разпоредбата на чл. 4 от наредбата е посочен редът, по който може да 

се промени обслужващото бюро, и това право притежава само собственикът на 

боновете. С такова правомощие длъжностните лица на АП не разполагат. 

Няма пречка действията по прехвърлянето да се извършат чрез пълномощник. 

Това обаче не дава право на пълномощника да извърши действията по прехвърлянето в 

друго бюро, различно от избраното от собственика на ИБ. Наред с това, по силата на 

чл.17, ал. 7 от наредбата, за да се извърши прехвърляне от пълномощник, той трябва да 

разполага с изрично пълномощно. Това следва да се тълкува като изискване за наличие 

на нотариално заверено пълномощно – по аргумент, изведен от изискването за издаване 

на регистрационен талон –чл. 6, ал. 2 от наредбата и указанията за попълване на 

регистрационен талон чрез пълномощник, където изрично е посочено, че 

пълномощното трябва да е нотариално заверено (приложение № 1, образец № 3 на 

наредбата). 

След като този ред е нарушен от администрацията на АП, съдебните състави на 

ВАС са приели, че е налице незаконосъобразна дейност на длъжностни лица от АП по 

повод изпълнение на административна дейност. В резултат на прехвърлянето и 

заличаването на боновата му сметка притежателят на ИБ е лишен от две възможности: 

- да участва в централизирани публични търгове; 

- да използва боновете за участие в доброволни пенсионни фондове по Закона за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване (отм. ДВ., бр. 67 от 29.07.2003 г.). 

И тъй като тези права имат имуществен характер и конкретно стойностно 

изражение, поради факта, че инвестиционните бонове са безналични платежни 

средства, макар и с определен срок на валидност,с лишаването му от тях е налице вреда. 

Такава е настъпила независимо че ИБ не са реализирани до изтичане на срока на 

валидността им на 30.06.2006 г. Това е така, тъй като държавата може да новира срока 

на валидност така, както го е правила, видно от няколкото изменения на § 22 от ПЗР на 

ЗПСПК. 

След като притежателят на ИБ има имуществени права, то тези права не могат да 

бъдат обвързани с тяхното бъдещо използване. Това е равнозначно на отричане на 

имуществения им характер. Лишаването от боновете представлява само по себе си 

вреда. Вредата настъпва в момента на незаконосъобразното прехвърляне на ИБ. 

Поведението на притежателя на ИБ не може да се свързва с настъпването на вредата. 

Дали той ще реализира ИБ в срока на тяхната валидност, или не, е въпрос на негово 

собствено решение. Размерът на вредата е нормативно определен от чл. 5, ал. 5 от 

Закона за приватизационните фондове(ЗПФ), тъй като към датата на прехвърлянето 

(увреждането) инвестиционните бонове нямат пазарна цена и не се търгуват. 
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ТР е прието с мнозинство от членовете на ОС на съдиите от ВАС, без особени 

мнения.  

 

7.Тълкувателно решение № 7 от 11.12.2008 г. на ВАС по т. д. № 3/2008г.,ОСС, 

І и ІІ колегия, докладвано от съдията Йордан Константинов 

Образувано е по искане на Главния прокурор до ОС на колегиите от Върховния 

административен съд поради наличието на противоречива съдебна практика по 

прилагането на разпоредбите на чл.155, ал.1 и чл.156, ал.7 от Данъчно- осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК). Предмет на тълкуване са два процесуални въпроса, а 

именно: „1.Какъв е характерът на срока по чл. 155, ал. 1 от ДОПК /включително и в 

случаите на продължаването му по чл.156,ал.7/ - преклузивен или инструктивен, и в 

случаите на непроизнасяне по смисъла на чл. 156,ал. 4 от ДОПК до кой момент и при 

какви предпоставки решаващият орган може да постанови решение по жалбата и 2. До 

кой момент може да се приложи разпоредбата на чл. 156, ал. 7 от ДОПК – в рамките на 

45-дневния срок по чл. 155, ал. 1 от ДОПК или и след изтичането му”. 

Двете противоречиви становища, обусловили отправянето на искане от страна на 

Председателя на ВАС, са съответно: 

Първото от тях е, че решаващият орган не разполага с компетентност да 

постанови изрично решение след изтичане на предвидения по чл. 155, ал. 1 от ДОПК 

/съответно удължения по чл. 156, ал. 7 от ДОПК/ срок, като органът може да се 

произнесе след изтичането на този преклузивен срок,само ако е подадена жалба срещу 

мълчаливото потвърждение на ревизионния акт в обжалваната част. По тези 

съображения се приема, че подписани споразумения по чл. 156, ал. 7 от ДОПК за 

удължаване на 45-дневния срок за произнасяне са невалидни след изтичането му и не 

пораждат правни последици.  

Другото становище по въпроса се обединява около разбирането, че  срокът по чл. 

155, ал.1 от ДОПК е инструктивен, че може да бъде продължаван по писмено взаимно 

съгласие след изтичането му и изтичането на срока не освобождава административния 

орган от задължението да постанови решение по жалбата, поради което по постановено 

решение на решаващия орган след срока по чл. 155, ал.1 от ДОПК може да бъде 

подавана жалба до съда. 

  Предложението е прието за допустимо и са изложени мотиви по същество, като 

е прието, че  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 
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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.; 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. 

Мотивите на ТР се припокриват изцяло с тезите, застъпени в изложеното по- горе 

първо становище. В синтезиран вид основните тези, обусловила произнасянето по това 

решение, са, че от съвместното тълкуване на разпоредбите на чл.155, ал.1 и чл.156, ал.4 

от ДОПК се налага извода, че производството по административното обжалване на 

ревизионния акт може да бъде приключено по два различни начина – чрез нарочен акт 

на административния орган по чл. 155, ал. 1 от ДОПК или чрез т.нар. „мълчаливо 

потвърждаване” в случаите на непроизнасяне в срок – чл. 156, ал. 4 от кодекса. 

Наличието на изрично решение, респективно на „мълчаливо потвърждаване” е 

кумулативно условие за упражняване на правото за обжалване на ревизионния акт по 

съдебен ред. С оглед различията на актовете, с които приключва това производство, в 

закона са регламентирани и сроковете, в които може да бъде подадена жалба до съда. В 

първия случай срокът за обжалване е 14-дневен и започва да тече от получаване на 

решението – чл. 156, ал. 1 от ДОПК, а във втория случай срокът е 30-дневен и започва 

да тече от изтичане на срока за произнасяне от решаващия орган. Доколкото в съдебната 

практика няма спор, че сроковете за обжалване са преклузивни, за разлика от сроковете 

за издаване на административни актове, които са инструктивни, то следва да бъде 

прието, че след изтичането на тези срокове правото на данъчно-задълженото лице да 

обжалва ревизионния акт по съдебен ред се преклудира и последният влиза в сила. От 

съпоставката на двата вида актове, с които приключва производството по 

административното обжалване на ревизионния акт, както и от различната 

регламентация на сроковете за обжалване при двете хипотези, следва изводът, че 

предвиденият в чл. 155, ал. 1 от ДОПК 45-дневен срок за произнасяне от страна на 

решаващия орган е преклузивен и след неговото изтичане се погасяват правомощията 

му да се произнесе по жалбата с решение. Този извод не се променя и от разпоредбата 

на чл. 156, ал. 6 от ДОПК, според която решаващият орган не може да постанови 

решение след изтичането на срока за изпращане на преписката в съда. От 

систематичното й място в кодекса – след разпоредбите на алинея четвърта и пета на чл. 

156 – следва, че с нея е предвидено едно изключение, даващо възможност на решаващия 

орган да постанови решение при подаване на жалба при условията на чл. 156, ал. 5 от 

ДОПК до изтичане на срока за изпращане на жалбата в съда, който срок е седемдневен 
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от постъпването на жалбата съгласно нормата на чл. 150, ал. 1 от ДОПК. Доколкото с 

разпоредбата се създава едно изключение от общото правило за забрана за произнасяне 

от органа след подаването на жалба, същата има императивен характер и не може да 

бъде тълкувана разширително. 

Тълкувателното решение е подписано с особено мнение от 8 съдии. Това особено 

мнение почива на следните изводи: Срокът за произнасяне от решаващия орган по чл. 

155, ал. 1 от ДОПК е инструктивен, включително и в случаите на продължаването му 

по чл. 156, ал. 7 от ДОПК, поради което не съществува пречка за произнасяне с решение 

и след изтичането на този срок. При постановяване на такова решение от решаващия 

орган за жалбоподателя съществува възможността за подаване на жалба до съда при 

условията на чл. 156, ал. 1 от ДОПК;  Споразумение за удължаване на срока за 

обжалване може да бъде постигнато и извън рамките на 45-дневния срок по чл. 155, ал. 

1 от ДОПК, но в рамките на месечния срок по чл. 156, ал. 5 от ДОПК. 

Извършеното тълкуване е по отношение на процесуални норми от ДОПК, част 

от които са изменени с ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.). Съгласно 

изменението на чл. 155, ал.1 от посочената дата, решаващият орган разглежда жалбата 

по същество и се произнася с мотивирано решение в 60-дневен срок от изтичане на 

срока по чл.146, съответно от отстраняване на нередовностите по чл.145 или от 

одобряване 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 ѝ в съответната дирекция. Независимо от факта, че с 

изменението на закона е допуснат нов, по- дълъг срок за произнасяне от 

административния орган, следва да се подчертае, че това ТР изцяло е запазило 

значението си по отношение на решените с него противоречиво интерпретирани в 

съдебната практика въпроси и по- специално досежно преклузивния характер на срока 

по чл.155, ал.1 ДОПК и произтичащия от него въпрос в какъв срок може да бъде 

сключено споразумението по чл.156, ал.7 ДОПК. 

  

2009г. 

 

1.Тълкувателно решение № 1 от 30.03.2009 г. на ВАС по т. д. №6/2008г.,ОСС, 

І и ІІ колегия, докладвано от съдията Бисерка Коцева. 

 Образувано е по искане на Председателя на Върховния административен съд 

поради наличието на противоречива съдебна практика по прилагането на разпоредбите 

на чл.30, ал.6, изр.2 и чл.42, ал.3, изр.2 Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) вр. чл.104 от Закона за местните избори. Предмет на 
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тълкуване е процесуален въпрос, а именно: «Подлежат ли на оспорване решенията на 

общинската избирателна комисия /ОИК/ по чл. 30, ал. 6, изр. 2 и чл. 42, ал. 3, изр. 2 от 

ЗМСМА, с които се отказва предсрочно прекратяване пълномощията на общински 

съветници и правомощията на кметове». 

 Двете противоречиви становища, обусловили отправянето на искане от страна на 

Председателя на ВАС, са съответно: 

 Първото от тях е, че физическите лица и партиите нямат правен интерес от 

оспорване решението за отказ на ОИК. Изхождайки от разпоредбата на чл. 147, ал. 1 

АПК, съгласно която право да оспорват административен акт имат гражданите и 

организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени, или за които 

той поражда задължение, съдебните състави на ВАС, застъпващи това становище, 

приемат, че за отделни граждани или партии, отправили сигнал до ОИК за нарушение 

по чл. 41, ал. 1 и чл. 30, ал. 4 ЗМСМА, не съществува правен интерес от обжалване. С 

подаването на сигнал те не стават автоматично страна в процеса, след като този сигнал 

не съставлява искане по смисъла на чл. 24 АПК за започване на производство по 

издаване на индивидуален административен акт. В реда на тези мотиви, основният 

аргумент е намерен в нормата на чл. 42, ал. 3 и чл. 30, ал. 6 ЗМСМА, според които е 

предвидена възможност единствено решението, с което комисията прекратява 

предсрочно пълномощията на кмета или на общинския съветник, да подлежи на съдебен 

контрол по реда на чл. 104 ЗМИ, но не и отказите за предсрочно прекратяване 

съответните мандати на тези лица. 

Така застъпеното от тези съдебни състави на ВАС становище е обосновано и с 

това, че изразът «по реда» на чл. 104 ЗМИ не може да бъде тълкуван със съдържание 

по-широко от вложеното от законодателя, т.е. препращането следва да се разбира, че се 

отнася само до срокове, процедура, компетентен орган и пр., но не и относно активната 

легитимация на страните. 

По отношение на политическите партии в тези случаи е прието, че те също не 

могат да оспорват отказа за прекратяване пълномощията на кмет или общински 

съветник, тъй като отказът не засяга техни законни права или интереси. Член 120 от 

Конституцията на Република България дава възможност административните актове да 

бъдат обжалвани от заинтересованите лица, но при всички случаи трябва да е налице 

пряк и непосредствен правен интерес. 

Нормата на чл. 42, ал. 2, изр. 2 и 3 ЗМСМА, съответно чл. 30, ал. 6, изр. 2 и 3 от 

същия закон, според съдебните състави на ВАС, застъпващи това становище, не дава 

възможност да се приеме, че всяко решение на ОИК подлежи на оспорване по реда на 
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чл. 104 ЗМИ, а само това решение, с което се прекратяват пълномощията на кмета или 

общинските съветници. 

Другото становище по въпроса се обединява около разбирането, че след като чл. 

42, ал. 3 и чл. 30, ал. 6 ЗМСМА препращат към чл. 104 ЗМИ относно реда за обжалване 

на актовете на ОИК, то и посоченото лице - кандидат за кмет или съветник, политическа 

партия, коалиция или инициативен комитет, участвали в изборите, са активно 

легитимирани да подадат жалба против отказа на ОИК да прекрати предсрочно 

пълномощията на кмет или съветник. 

     Предложението е прието за допустимо и са изложени мотиви по същество, като е 

прието, че 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. 

 Мотивите на ТР се припокриват изцяло с тезите, застъпени в изложеното по- горе 

първо становище. В синтезиран вид основната теза, обусловила произнасянето по това 

решение, е, че Съгласно чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България се 

въвежда обща клауза за обжалваемост на административните актове, но при 

задължителното конституционно условие - обжалваният акт да засяга лицето, което го 

атакува, т.е. същото да има пряк и непосредствен интерес. Такъв по приложение 

нормите на чл. 30, ал. 4 във вр. с ал. 6, изр. 2 и чл. 42, ал. 1 във вр. с ал. 3, изр. 2 ЗМСМА, 

лицата, подали сигнали до ОИК за предсрочно прекратяване на пълномощия, които са 

признати от органа за неоснователни, в резултат на което е взето решение от ОИК за 

отказ за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник или 

правомощията на кмет, не притежават. Препращането към нормата на чл. 104 ЗМИ 

следва да се разбира, че се отнася само до процедурата за съдебно обжалване, срокове, 

компетентен съд. Препращането не се отнася до оспорване решенията на ОИК за отказ 

за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник или правомощията 

на кмет. Активно легитимираните субекти по чл. 104 ЗМИ да обжалват решението на 

ОИК за определяне на изборните резултати са всеки кандидат за съветник или кмет, 

ръководство на политическа партия, коалиция или инициативен комитет, участвали в 

изборите.  

Тълкувателното решение е подписано без особени мнения. 

Извършеното тълкуване е по отношение на процесуална норма от ЗМСМА, която 

е изменена с ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г., изменението влязло в сила от същата дата. 

Считано от тази законодателна промяна е отпаднало значението на посоченото 

тълкувателно решение. С ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г. е изменен и чл. 30, ал. 8 
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законодателят е дал възможност, при установена несъвместимост (изброените 

обстоятелства в ал. 7 на чл. 30), решенията и отказите на общинската избирателна 

комисия по ал. 6, както и отказите по ал. 7 да се оспорват пред съответния 

административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на 

партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите от партии, 

компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в 

общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 267 от Изборния 

кодекс.  Аналогичната разпоредба на чл. 267 от отменения ИК е чл. 459 от новия ИК. Тя 

сочи на реда, по който се подава жалбата и срокът за разглеждането й от 

административния съд, включително и срока за обжалване на решението му и пред кой 

съд, но относно кръга на лицата, които имат право да обжалват отказите на ОИК, извън 

изборния процес, в чл. 30, ал. 8 ЗМСМА на първо място са посочени заинтересованите 

лица. 

До приемането на изменението на ЗМСМА, визирано по- горе, ТР №1/2009г. е 

постигнало своята цел за отстраняване на противоречивата съдебна практика по 

поставения процесуален въпрос. 

 

2.Тълкувателно решение № 2 от 03.06.2009 г. на ВАС по т. д. № 7/2008 г.,ОСС, 

І и ІІ колегия, докладвано от съдията Павлина Найденова. 

 Образувано е по искане на Председателя на Върховния административен съд до 

ОС на колегиите във ВАС поради наличието на противоречива съдебна практика. 

Предмет на тълкуване е материалноправен въпрос, а именно: „Следва ли да се 

присъждат разноски от административните съдилища в производствата по жалби срещу 

решения на районните съдилища по наказателно- административен характер дела ?” 

 Двете противоречиви становища, обусловили отправянето на искане от страна на 

Председателя на ВАС, са съответно: 

 Първото от тях е, че съгласно чл. 143, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 228 от АПК 

разноски се дължат за касационната инстанция.  

Според другото становище, предвид препращащата норма на чл. 84 от ЗАНН 

разноски не следва да се присъждат от административния съд, разглеждащ 

касационната жалба, а могат да се търсят в отделно исково производство по реда на 

ЗОДОВ. 

     Предложението е прието за допустимо и са изложени мотиви по същество,  като 

е прието, че административните съдилища не присъждат разноски в 

производствата по касационни жалби срещу решенията на районните съдилища 

по административнонаказателни дела. 
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В мотивите на ТР е посочено, че съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗАНН / изм. ДВ, бр. 30 

от 2006 г./ решението на районния съд, с което се потвърждава, изменя или отменя 

наказателно постановление, подлежи на касационно обжалване пред административния 

съд на основанията, предвидени в НПК, и по реда на глава дванадесета от АПК.В глава 

дванадесета от АПК „Касационно производство”, към която препраща чл. 63, ал. 1 

ЗАНН, не е уредена отговорността за разноски, но в нея се съдържа препращащата 

норма на чл.228 АПК, според която за неуредените в тази глава въпроси се прилагат 

съответно разпоредбите за първоинстанционното производство. 

Препращането в чл. 63, ал. 1 ЗАНН към реда на глава ХІІ от АПК - чл. 208-228, 

за разглеждане на касационните жалби пред административния съд, не следва да се 

тълкува разширително и не включва още едно препращане от чл. 228 към разпоредбите 

за първоинстанционното производство, включително и към член 143 АПК, който 

урежда отговорността за разноски. 

Изменението на чл. 63, ал. 1 ЗАНН в ДВ, бр. 30 от 2006 г., предвиждащо 

разглеждането на касационните жалби по реда на глава ХІІ АПК от административния 

съд, вместо по реда на ЗВАС от окръжния съд, е свързано с приемането на АПК и 

създаването на административните съдилища, но не изключва приложението на НПК. 

В текста изрично е предвидено прилагане на касационните основания по НПК, а в чл. 

84 ЗАНН е запазено неговото субсидиарно приложение. 

Няма изменение в разпоредбата на чл. 84, ал. 1 ЗАНН, включваща текста, според 

който и в производството по разглеждане на касационните жалби пред окръжния съд се 

прилагат разпоредбите на НПК, доколкото в този закон няма особени правила. 

Пропуснато е думите „окръжния съд” да се заменят с „административен съд”, както и в 

чл.72, ал. 1 ЗАНН относно разглеждането на предложенията за възобновяване на 

административнонаказателните производства, но това не е основание разпоредбата да 

не се прилага. 

С оглед действащата разпоредба на чл. 84 ЗАНН за субсидиарното приложение 

на НПК при разглеждане на касационните жалби редът на АПК относно правилата на 

касационното производство следва да се прилага ограничително. Препращането в 

разпоредбата на чл. 63, ал. 1 ЗАНН към глава ХІІ АПК касае само процесуалния ред, по 

който се развива касационното производство пред административния съд и доколкото 

не противоречи на НПК.  

В производството пред районния съд по обжалване на наказателни постановления 

по ЗАНН не се заплаща държавна такса, поради което и при подаване на касационна 

жалба пред административния съд срещу решение на районния съд по чл. 63 ЗАНН не 

се дължи държавна такса, съгласно т. 2б, б.”в” от Тарифа № 1 към ЗДТ, според която за 
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касационни жалби таксите се събират в половин размер от таксата пред 

първоинстанционния съд. 

Както в касационното производство по чл. 63, ал.1 ЗАНН не се внася държавна 

такса, така не се присъждат и разноски, които не са предвидени в първоинстанционното 

производство по ЗАНН, защото и в двата случая не се прилага препращането по чл.228 

АПК към първоинстанционното производство по АПК. 

ТР е прието с мнозинство от членовете на ОС на съдиите от ВАС, с особено 

мнение на съдията- докладчик. Според възприетата теза в особеното мнение, уредбата 

на чл. 84 от ЗАНН /ДВ, бр.59 от 1998 г./, предвиждаща при разглеждане на касационните 

жалби от окръжния съд да се прилагат разпоредбите на НПК, остава в противоречие с 

изменението на чл. 63 от ЗАНН /ДВ, бр.30 от 2006 г./, съгласно който касационните 

жалби се разглеждат от административния съд по реда на Административно 

процесуалния кодекс, на основанията, предвидени в НПК. Разпоредбата ограничава 

приложението на НПК до посочените в него касационни основания. 

С изменението на чл. 63 от ЗАНН /ДВ, бр. 30 от 2006 г./ изрично е предвиден 

процесуалният ред за разглеждане на жалбите в касационното производство пред 

административния съд по реда на глава ХІІ от АПК, поради което редът по НПК не се 

прилага. В касационното производство пред административния съд са неприложими 

разпоредбите на НПК, освен за предвидените в него касационни основания. Чл. 63, ал.1 

от ЗАНН, определящ реда за разглеждане на касационните жалби по АПК, изключва 

приложението на разпоредбите на НПК за разглеждане на касационните жалби от 

окръжния съд, които съгласно чл. 84 от ЗАНН са субсидиарно приложими, доколкото в 

този закон няма особени правила. 

Даденото тълкуване е приложимо и понастоящем. Именно възприетата 

невъзможност да бъдат присъждани разноски в производствата по касационни жалби 

срещу решенията на районните съдилища по административнонаказателни дела беше 

разгледан по същество и въпроса, дал основание за приемане на ТР № 1/15.03.2017г. по 

т.д. № 2/2016г., а именно: „При предявени пред административните съдилища искове 

по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни 

постановления, представляват ли пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 

4 от този закон изплатените адвокатски възнаграждения в производството по 

обжалването и отмяната им? “ 

 

3.Тълкувателно решение № 4 от 16.07.2009 г. на ВАС по т. д. №2/2009г.,ОСС, 

І и ІІ колегия, докладвано от съдията Галина Солакова. 
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 Образувано е по искане на Главния прокурор на Република България до Общото 

събрание на колегиите на ВАС поради наличието на противоречива и неправилна 

съдебна практика по следните въпроси: 1.допустим ли е протест,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 

и 2.дължат ли се от прокуратурата разноски при отхвърляне на подаден до 

административен съд протест или при неговото оттегляне, както и такса за съобщаване 

чрез обявление в „Държавен вестник” при подаден протест срещу общ или нормативен 

административен акт.  

Предмет на тълкуване по това дело са съответно процесуалноправни (т.1 и т.2, 

предл.1) и материалноправен (т.2, предл.2) въпрос. В искането е било обосновано 

становището за наличието на противоречива практика на ВАС по т.1 и т.2, предл.1 и 

неправилна съдебна практика по т.2, предл.2. 

Двете противоречиви становища, са съответно: 

По т.1: Първото от тях е, че протестът на прокурор от районна прокуратура до 

административен съд срещу административен акт /индивидуален, общ и нормативен/ е 

недопустим, предвид нормата на чл.136, ал.2 от ЗСВ във връзка с чл.16 АПК, от които 

следва, че правомощията на прокурора е изискуемо да съответстват на 

подведомствеността на съда, пред който се упражняват действията на прокуратурата /се 

подава протеста/, т.е. протестът до административен съд следва да бъде подаден от или 

чрез административен прокурор при окръжната прокуратура.  

Обратното становище е мотивирано с визиране в АПК на „прокурора” в чл.16 и 

чл.147, ал.2 от АПК, като част от институцията, а не като конкретен прокурор по 

йерархията, т.е. липсата на изрично визиране в АПК на прокурор от конкретна 

структура на прокуратурата по чл.136, ал.2 от ЗСВ. 

По т.2 първото от застъпваните две противоречиви становище е за дължимост на 

разноски от прокуратурата при отхвърляне на подаден протест, на основание чл.143, 

ал.3 и 4 от АПК, а второто е за недължимост на разноски, поради субсидиарното 

прилагане в случая на чл.83, ал.1, т.3 и чл.78, ал.11 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК.  

Искането за произнасяне по т.2, предл.2 за дължимостта на такса за съобщаване 

чрез обявление в „Държавен вестник” при подаден протест от прокурор срещу общ или 

нормативен акт се базира на неправилна съдебна практика. Неправилно дължимостта 

на такса в този случай се основавала на чл.151, т.3 от АПК, която касае „държавна 

такса”, а таксата за съобщаване чрез обявление в „Държавен вестник” по чл.188 и 

чл.181, ал.1 от АПК не е държавна. Размера на същата се определя от председателя на 

Народното събрание с разпореждане, съгласно чл.9,ал.2 от Закон за „Държавен вестник” 
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/ЗДВ/, а не е определена с тарифа по чл.1 от Закона за държавните такси /ЗДТ/. Предвид 

това в искането е обосновано становище за субсидиарна приложимост по чл.144 от АПК 

на нормата на чл.83, ал.1, т.3 от ГПК, съгласно която не се дължат такси по „искове, 

заведени от прокурор”.  

Предложението е прието за допустимо и са изложени мотиви по същество,  като 

по т.1 е прието, че протестът, 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.  

След обстоен анализ на приложимите правни норми по чл.16, ал.1, т.1 и 3 от АПК 

вр. чл.127, т.5 от Конституцията на РБ, очертаващи правото на протест на 

прокуратурата, в мотивите на решението са разгледани разпоредбите на чл.147 вр. 

чл.126 АПК, които визират активната легитимация на субектите да сезират 

административния съд с оспорване на административен акт, като е посочено, че в ал.2 

на чл.126 АПК това право е предоставено изрично на „прокурора“, който  „може да 

подаде протест срещу акта в случаите на чл.16“. Водещите мотиви при обосноваване на 

възприетото становище са, че АПК борави с термина прокурорът в нормите, 

регламентиращи подаването на протест срещу административен акт /индивидуален, 

общ и нормативен/, без допълнително уточнение за неговата принадлежност към звено 

на прокуратурата от посочените в чл.136, ал.2 от ЗСВ. Следователно законодателят е 

предоставил правомощията по оспорване на административен акт чрез подаване на 

протест на прокурора, без разграничение за йерархическата му поставеност в системата 

на прокуратурата, с оглед общата компетентност на прокуратурата по чл.127, т.5 от 

Конституцията на РБ. 

По изложените в т.2 мотиви относно въпроса за дължимостта на разноски в 

съдебното производство по административни дела е посочено, че по отношение на 

страните е налице изрична уредба в чл.143 от АПК, поради което субсидиарно 

прилагане по чл.144 АПК на разпоредбите на ГПК е недопустимо, т.е. не намира 

приложение нормата на чл.78, ал.11 от ГПК, уреждаща право на разноски на страните 

при участие в делото на прокурор, но като задължение на държавата. Предвид това е 

прието ,че прокуратурата дължи разноски при отхвърляне на подаден до 

административен съд протест или при неговото оттегляне, при условията на 

чл.143 АПК. 

По отношение на втория подвъпрос по т.2 от искането за тълкувателно решение 

е прието, че е от значение вида на таксата по чл.181,ал.1 и чл.188 от АПК. Видно от 

текста на чл.181, ал.1 АПК, към който препраща чл.188 АПК тази такса не е държавна 
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такса, а е такса за съобщаване чрез обявление в "Държавен вестник" на оспорването на 

общ, респ. нормативен акт, с цел разгласяване на оспорването по отношение на 

неограничения кръг субекти, които акта касае. Внасянето на такса за обявление в 

„Държавен вестник” е по сметка на редакцията на „Държавен вестник” и в размер, 

определен от председателя на Народното събрание с разпореждане – чл.9, ал.2 във 

връзка с чл.13, ал.1 ЗДВ. Следователно не се касае за такса по смисъла, вложен в 

разпоредбата на чл.83, ал.1, т.3 ГПК във връзка с чл.144 АПК, тъй като този вид такса 

не е залегнала в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от 

съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, 

изм. с ПМС № 38 от 27.02.2008 г. за приемане на Тарифа за държавните такси, събирани 

от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, поради което регламентираната 

недължимост на такси от прокуратурата в чл.83, ал.1, т.3 ГПК не е приложима в случая. 

С оглед на изложеното е счетено, че прокуратурата дължи 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. 

Тълкувателното решение е подписано без особени мнения. 

Даденото тълкуване е приложимо и понастоящем. Постигната е неговата цел 

за отстраняване на противоречивата съдебна практика по поставените  въпроси. 

 

4.Тълкувателно решение № 5 от 08.09.2009 г. на ВАС по т. д. №1/2009г.,ОСС, 

І и ІІ колегия, докладвано от съдията Веселина Тенева 

 Образувано е по искане на Председателя на ВАС поради наличието на 

противоречива съдебна практика. Предмет на тълкуване е процесуалноправен въпрос, а 

именно: Какво е "Правомощието на съда да се произнесе по искане за спиране на 

допуснато по силата на отделни закони предварително изпълнение на административен 

акт, когато законът не предвижда изрично възможността съдът да постанови друго”? 

 Двете противоречиви становища, обусловили отправянето на искане от страна на 

Председателя на ВАС, са съответно: 

Според първото становище, в случаите, когато с разпоредба в отделен закон е 

предвидено, че обжалването на административния акт не спира неговото изпълнение, 

тази разпоредба изключва приложението на общата норма на чл. 166, ал. 2 от АПК, 

според която съдът може да се произнесе по искането на оспорващия за спиране на 

предварителното изпълнение при всяко положение на делото до влизане в сила на 

решението. Доводи за това: 
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- предварителното изпълнение произтича по силата на закона, а не е следствие на 

волеизявление на административния орган, поради което извън правомощията на съда 

е да спре допуснатото предварително изпълнение;  

- когато предварителното изпълнение е допуснато по силата на разпоредба в 

специален закон и последният не съдържа правомощие на съда „да разпореди друго”, 

това означава, че законовата норма презумира наличието на предпоставките на чл. 60, 

ал. 2 от АПК, а именно - превес на особено важни държавни и обществени интереси, 

които трябва да бъдат защитени с приоритет пред интересите на адресатите на 

административния акт, докато е висящо производството по оспорването на 

законосъобразността му.  

- това разрешение е в съответствие с непълната обща клауза за обжалване по чл. 

120, ал. 2 от Конституцията на РБ, която се отнася не само до обжалване на 

административните актове, но и до свързаните с тях разпореждания във връзка с 

изпълнението им, каквото е допуснатото предварително изпълнение на акта.  

Противопоставимите доводи, обосноваващи другото становище са следните: 

- искането за спиране на допуснато предварително изпълнение по силата на 

разпоредба в отделен закон е процесуално допустимо и подлежи на разглеждане по 

същество, въпреки че специалният закон предвижда, че административният акт 

подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалван. Съгласно чл. 120, ал. 2 

от Конституцията на РБ административните актове не подлежат на обжалване, когато 

са изрично изключени от съдебно обжалване със закон, което изисква и по отношение 

на недопустимостта на съдебния контрол върху разпорежданията за предварително 

изпълнение изключването да бъде изрично, а не мълчаливо.  

- Липсата на изрично нормативно въведено правило в специалните закони, 

предвиждащо възможността съдът да се произнесе по искането за отмяна на 

допуснатото със закона предварително изпълнение на административния акт, не е 

основание да се приеме, че действа мълчалива клауза за необжалваемост на допуснатото 

предварително изпълнение. Общата норма на чл. 166, ал. 2 от АПК е приложима спрямо 

актовете на административните органи, за които по силата на закон е допуснато 

предварително изпълнение, тъй като няма правна норма, с която да е изключен 

съдебният контрол върху законовото разпореждане за предварителното изпълнение.  

Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд е възприело 

второто становище, като постановеното решение е както следва: 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 
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административен акт, когато законът не предвижда изрична забрана за съдебен 

контрол.  

В мотивите на решението е извършено позоваване на разпоредбата на чл.120, ал.2 

от Конституцията на РБ, съгласно която гражданите и юридическите лица могат да 

обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените 

със закон. Изключването на даден административен акт от кръга на съдебното 

обжалване и недопустимостта на обжалването на предварителното изпълнение може да 

стане само чрез изрична законова забрана. С оглед на характера на акта, с който се 

допуска предварителното изпълнение, независимо дали е разпореждане или законова 

разпоредба със суспензивен ефект, а именно - да не бъдат осъществени правните 

последици от незаконосъобразен административен акт, което би могло да причини на 

оспорващия значителна или трудно поправима вреда по аргумент от чл. 166, ал. 2 от 

АПК, е възприет извода, че съдебният контрол на допуснатото предварително 

изпълнение е не само допустим, но и конституционно обвързан съгласно цитираната 

разпоредба от Конституцията.Разпоредбата на чл. 166 от АПК е съотносима към 

обезпечаване на правото на оспорване и за оспорващия е без значение дали 

предварителното изпълнение на акта, от което могат да настъпят вредите, е допуснато 

от административния орган или от закона, тъй като правната сфера на оспорващия и в 

двата случая се засяга еднакво. Ето защо правото на защита е допустимо и в двата случая 

в съответствие с възприемането на тази теза, а противното е равнозначно на нарушаване 

на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на РБ. 

Тълкувателното решение е подписано с особеното мнение на десет съдии от 

ВАС. Техният основен аргумент срещу даденото тълкуване е, че съдът може да се 

произнесе по въпроса за предварителното изпълнение на административния акт, само 

ако то е последица от разпореждане на административния орган или ако му е позволено 

със закон, който по правило предвижда незабавното изпълнение на административния 

акт. Извършен е анализ на нормативната уредба, като е посочено, че тогава, когато 

законът не допуска  отклонение от правилото за незабавно изпълнение (за разлика 

например от уредбата в Закона за енергетиката /чл. 13, ал. 7/, Закона за българските 

документи за самоличност /чл. 79, ал. 3/, Закона на защита на конкуренцията /чл. 66, ал. 

1/, Закона за Министерството на вътрешните работи /чл. 249/, които императивно 

допускат предварителното изпълнение на посочените в тях административни актове), 

съдът не може да спре неговото изпълнение, тъй като не разполага нито с правомощие, 

нито с критерии, при които да се произнесе.  

Допуснатото със закон предварително изпълнение на административния акт 

може да бъде спряно само при изрично записано отклонение от правилото, каквато 
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уредба се съдържа в Закона за безопасно ползване на ядрената енергия /чл. 152/, Закона 

за защита от дискриминация /чл. 77/, Закона за местните избори /чл. 104, ал. 2/ и други. 

С добавянето на новелата „освен ако съдът постанови други” съдът получава 

правомощие да спре предварителното изпълнение, прилагайки по аналогия и с обратен 

знак критериите, записани в чл. 60, ал. 1 АПК. 

Според тезата на особеното мнение, позоваването на чл.120, ал.2 от 

Конституцията е неудачно, тъй като се касае за различен предмет на обжалваемост. 

Даденото тълкуване е приложимо и понастоящем. Постигната е неговата цел за 

отстраняване на противоречивата съдебна практика по поставените  въпроси. 

 

 

2010г. 

 

1.ТР №1 от 11.02.2010г. по т.д. №3/2009г. на ОС на колегиите на  ВАС, 

докладвано от съдия Теодора Николова. 

Тълкувателното дело е образувано по искане на главния прокурор на РБ на 

основание чл.124 и чл. 125 от Закона за съдебната власт поради наличие на 

противоречива съдебна практика.  

Предмет на тълкуване са въпроси отнасящи се до приложение на 

материалноправни норми на ЗДДС поради противоречива практика на 

административните съдилища по прилагането на чл. 73а, чл. 180, чл. 180а на ЗДДС и 

§18 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС /обн.ДВ, бр. 106/12.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г./ при 

произнасяне в касационни производства по реда на глава дванадесета от АПК във 

връзка с чл. 63 от ЗАНН  

Конкретно поставените въпроси са: „1. Възстановяват ли се сроковете по чл. 72 

и чл. 86 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, или се дава нова 

възможност и срок за начисляване и/или упражняване на правото на приспадане на 

данъчен кредит на лица - платци по глава осма, за които данъкът е станал изискуем до 

влизането в сила /01.01.2009г./ на § 18 от преходните и заключителните разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на ЗДДС /обн. ДВ, бр. 106/2008г./? 2.Освобождават 

ли се те в тези случаи от административнонаказателна отговорност по чл.180 от ЗДДС 

относно неспазването на сроковете по чл. 72 и чл. 86, или за тях се прилага по-

благоприятната разпоредба на чл. 180а от същия закон?  

След преценка за допустимост на искането е прието, че в частта относно срока за 

начисляване на ДДС и относно свързаната с неспазването му 

административнонаказателна отговорност на регистрираните лица -получатели по 
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доставката или вносители, искането за постановяване на тълкувателно решение е 

допустимо. В останалата му част – относно срока за упражняване на правото на данъчен 

кредит и евентуално свързана с този срок административнонаказателна отговорност е 

прието, че искането не отговаря на изискването на чл. 124 от ЗСВ да е основано на 

противоречива или неправилна съдебна практика по тълкуването и прилагането на 

закона, поради което следва да се отхвърли. 

Съответен на преценката за допустимост е и диспозитива по т.1 от ТР, съгласно 

който: 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 /01.01.2009 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 01.01.2009 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?”. 

По същество с тълкувателното решение е прието, че  

неспазването на срока по чл. 86 за начисляване на ДДС от страна на лицата платци по 

глава осма на ЗДДС-регистрирани лица, получатели по доставката или вносители, има 

за последица административнонаказателна санкция първоначално по чл. 180, а от 

01.01.2009 г. - по чл. 180а от същия закон, която се реализира по реда на ЗАНН, като с 

§18 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС на адресатите на нормата се дава нова възможност, в срок 

от 01.01. до 30.04.2009 г., да начислят ДДС, когато са пропуснали срока за начисляване 

по чл. 86. Прието е още, че след като нормата на § 18, ал. 1 дава възможност на 

неначислилите да направят това до 30.04.2009 г., неначисляването на ДДС до 31.12.2008 

г., преди изтичането на новия срок, не е административно нарушение, а § 18, ал.1 от ПЗР 

на ЗИД на ЗДДС е норма, заличаваща противоправния характер на нарушението, 

състоящо се в неначисляване /или късно начисляване/ на ДДС от страна на посочените 

субекти до 31.12.2008 г. Тогава възможността за начисляване на ДДС в посочения срок 

следва да се приеме, че позволява на адресатите на нормата да избегнат 

административнонаказателната отговорност по чл. 180 ЗДДС и в този смисъл е 

основание за освобождаването от тази отговорност. По отношение на нормата на чл. 

180а ЗДДС е прието, че същата е нова административнонаказателна разпоредба, с 

действие занапред, считано от 01.01.2009 г., специална по отношение на тази на чл. 180 

ЗДДС и ограничава действието на последната по отношение на лицата - платци по глава 

осма от ЗДДС-получатели по доставката и вносители. При тълкуване на преходното 
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правило на § 18, ал.1 и нормата на чл. 180а е прието, че при липса на съставомерност на 

деянието както по чл. 180, така и по чл. 180а ЗДДС, до изтичане на срока по § 18, ал.1 

лицата не следва да носят административнонаказателна отговорност, а в случай на 

неначисляване и след 30.04.2009 г. приложима е новата санкционна норма на чл. 180а, 

която е „по-благоприятна за нарушителя нормативна разпоредба” по смисъла на чл. 3 

ал. 2 ЗАНН.  

Относно тълкуваните по същество въпроси е постановен следния диспозитив: 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 01.01.2009 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. 

ТР е прието с мнозинство на съдиите от ОС на колегиите на ВАС, без особени 

мнения. 

Действието на §18 от ПЗР  на ЗИД на ЗДДС /обн. ДВ, бр.106/2008 г., в сила от 

01.01.2009 г./ се отнася само за начисляване на ДДС в срок до четири месеца от влизане 

в сила на закона, като тълкуването му е способствало за преодоляване на противоречива 

практика на административните съдилища в касационните производства по ЗАНН.   

 

2. ТР №2 от 12.02.2010г. по т.д. №4/2009г. на ОС на колегиите на  ВАС, 

докладвано от съдия Румяна Папазова.  

 Тълкувателното дело е образувано по искане на главния прокурор на РБ на 

основание чл. 125 от Закона за съдебната власт поради наличие на противоречива 

съдебна практика. 

Предмет на тълкуване е въпроса „Могат ли и в какви случаи съсловните 

(браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел да оспорват 

подзаконови нормативни актове?”.  

Касае е се за прилагане на процесуалноправната норма на чл.186, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс, в случаите на оспорване на подзаконови 

нормативни актове от съсловните (браншовите) организации и другите юридически 

лица с нестопанска цел. 

В мотивите на тълкувателното решение е направен анализ на конституционно 

гарантираното право на сдружаване на гражданите, както и на приетите специални 
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закони, регулиращи обществените отношения във връзка с осъществяването на 

стопанска дейност в различните отрасли, които уреждат статута и правомощията на 

браншовите организации (§ 1, т. 20 от ДР на Закона за туризма, чл. 42 от Закона за 

занаятите, чл. 7, ал. 4, т. 1 от Закона за енергетиката), както и статутът и функциите на 

съсловните сдружения в някои стопански сфери, които са предмет на специална 

законодателна уредба (Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по 

дентална медицина, Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите). 

Посочено е, че съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с 

нестопанска цел подлежат на обособяване и регистрация по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, който им дава право свободно да определят 

целите си и да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в 

обществена или в частна полза, и именно те са носители на всички права и задължения, 

които не са свързани с естествените качества на физическите лица. По-нататък се сочи, 

че сдруженията на юридически или физически лица, които са организационно 

обособени въз основа на закон, имат качеството на "организация" по смисъла на § 1, т. 

2 от ДР на АПК и като такива в хипотезата на чл. 186 от Административнопроцесуалния 

кодекс, които са създадени по закон и устав да представляват и защитават общите 

интереси на своите членове, съсловните (браншовите) организации и другите 

сдружения с нестопанска цел имат право да участват в административното 

производство за издаване на подзаконовия нормативен акт и да оспорват издадения 

подзаконов нормативен акт в случаите, когато с него се засягат или могат да бъдат 

засегнати общи права, свободи или законни интереси или се пораждат задължения за 

членуващите в сдружението лица. Според тълкувателното решение, правният интерес 

на съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел 

е обусловен от засягането на техни лични права или законни интереси, непосредствено 

породени от предмета на дейност и целите на учредяването им. 

В съответствие с тези мотиви приетото решение е следното: „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“. 

ТР е прието с мнозинство от членовете на ОС на ВАС, с едно особено мнение, 

според което диспозитивната част на решението не дава отговор на въпроса, свързан с 

противоречивата съдебна практика, доколкото противоречието в съдебната практика е 

във връзка с различното тълкуване дали правният интерес за оспорването на подзаконов 

нормативен акт е свързан със засягане или застрашаване на права, свободи и законни 

интереси на самото юридическо лице жалбоподател, или на правата, свободите и 

законните интереси на правните субекти, които са членове на сдружението с 
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нестопанска цел. С особеното мнение се изразява съгласие с решението на Общото 

събрание в частта, в която е прието, че правният интерес се обосновава от предмета на 

дейност на юридическото лице, ако обаче оспореният административен акт засяга 

правната сфера на самата организация с нестопанска цел. Изразява се несъгласие с 

мотивите на мнозинството относно правото на жалба на съсловна организация или 

друго юридическо лице с нестопанска цел за защита пред съд на засегнати права, 

свободи и законни интереси на членове в сдружението, като се твърди, че това право 

може да се упражни само ако това е предвидено със закон.  

Тълкувателното решение е приложимо и понастоящем и е основа при преценката 

за наличие на правен интерес от оспорване на подзаконови нормативни актове от 

съсловни (браншови) организации и други юридически лица с нестопанска цел. 

  3. ТР №3 от 13.05.2010г. по т.д. №5/2009г. на ОС на колегиите на  ВАС, 

докладвано от съдия Диана Добрева.  

 Тълкувателното дело е образувано по искане на главния прокурор на РБ на 

основание чл. 125 от Закона за съдебната власт поради наличие на противоречива 

съдебна практика по въпроса „В случаите, в които съдът отхвърли оспорването или 

оспорващият оттегли жалбата си, дължи ли страната заплащане на разноски за 

юрисконсултско възнаграждение, когато административният орган е представляван от 

юрисконсулт в съдебно-административното производство?“. 

С решението е дадено тълкуване на материалноправната разпоредба на чл. 143 от 

АПК, като е прието, че същата е непрецизна като текст относно разноските за 

адвокатско възнаграждение, която непрецизност, обаче, е преодоляна със съдебната 

практика. Посочено е, че като резултат разпоредбата на чл.143 от АПК не предвижда и 

дължимост на разноски за юрисконсултско възнаграждение, ако органът е 

представляван не от адвокат, а от юрисконсулт, като липсата на изрична регламентация 

в АПК за тази хипотеза обосновава извод за субсидиарно приложение на ГПК на 

основание чл. 144 от АПК. Следователно правото на съдебни разноски - присъждане на 

юрисконсултско възнаграждение при благоприятен за органа изход на спора, възниква 

по силата на чл. 78, ал. 8 от ГПК.  

  Според диспозитива на тълкувателното решение: „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.“. 

 Тълкувателното решение е подписано с особено мнение на 15 съдии от ВАС, 

според което въпросът за отговорността на оспорващия за разноските, направени от 

административния орган по делото, когато оспорването бъде отхвърлено или жалбата 
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бъде оттеглена е напълно уреден с разпоредбата на чл. 143, ал. 4 АПК, поради което 

правилото на чл. 78, ал. 8 ГПК не следва да се прилага. Според съдиите подписали 

тълкувателното решение с особено мнение, с разпоредбата на чл. 143, ал.4 от АПК 

законодателят изрично е признал право на административния орган само на адвокатско 

възнаграждение, ако е ползвал правна помощ от адвокат, и то само за един адвокат и 

само в минималния размер, определен с наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за 

адвокатурата. Т.е. законодателят имплицитно е изключил от обхвата на отговорността 

за разноски присъждането на юрисконсултско възнаграждение в полза на 

административния орган. 

Даденото тълкуване на нормата на чл.143 от АПК е приложимо и днес при 

присъждане на разноски в производството, направени от административния орган, 

когато оспорването бъде отхвърлено или жалбата бъде оттеглена. 

4. ТР №4 от 20.07.2010г. по т.д. №1/2010г. на ОС на колегиите на  ВАС, 

докладвано от съдия Искра Александрова 

Тълкувателното дело е образувано по искане на омбудсманът на Република 

България, на основание чл. 124 и чл. 125 от Закона за съдебната власт за  произнасяне с 

тълкувателно решение по въпросите: 1. Препращането в чл. 4, ал. 1 от ЗКПО (отм.), 

включително и редакцията му до 2002 г., към чл.1 от ТЗ дали следва да се възприеме, че 

е препращане и към трите алинеи, или че е препращане единствено към ал. 1 на чл. 1 от 

ТЗ? 2. 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?  

Предмет на тълкуване са въпроси отнасящи се до приложение на 

материалноправни норми поради противоречива практика по прилагането на ЗКПО 

(отм.). 

С ТР е прието, че съществуващата противоречива съдебна практика е в решения 

на ВАС, постановени по касационни жалби против първоинстанционни съдебни 

решения, в които предмет на съдебен контрол е била законосъобразността на ДРА/РА, 

издавани на общините за облагането им по ЗКПО (отм.), в които е увеличаван 

финансовият резултат за ревизираните периоди на основание чл. 23, ал. 2 от ЗКПО 

(отм.) с приходите от продажби на недвижими имоти-частна общинска собственост. В 

тази връзка е обсъждан въпросът доколко приходите от продажби на недвижими имоти-

частна общинска собственост, от общините са приходи от стопанска дейност. Във 

връзка с обсъждането на този въпрос се е стигнало до противоречие в тълкуването и 

прилагането на чл. 4, ал.1 от ЗКПО (отм.) относно това дали препращането в тази 

разпоредба е към целия член 1 от ТЗ, или е само към ал. 1 от чл. 1 от ТЗ. 
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С ТР е тълкувано понятието „бюджетно предприятие“ и след анализ на 

приложимите норми на ЗКПО (отм.) и ТЗ е прието, че общините в качеството си на 

бюджетни предприятия са данъчнозадължени лица само когато извършват стопанска 

дейност, включително за дейността им по отдаване под наем на недвижимо и движимо 

имущество, респективно на облагане по реда на ЗКПО (отм.) подлежат само резултатите 

от тези им дейности. Обсъдени са разпоредбите на ЗКПО (отм.), в който няма 

определение за стопанска дейност на бюджетните предприятия, вместо това в чл. 4, ал. 

1 законът препраща към сделки по чл. 1 от Търговския закон, извършвани по занятие, 

като според решението препращането е не само към ал. 1 на чл. 1 от ТЗ, тъй като 

смисълът на препращащата норма е общините да са данъчнозадължени лица за 

резултатите от сделки, в които те участват като стопански субекти, а не като органи на 

местната власт с властнически правомощия. 

В съответствие с тълкуването е постановен диспозитив по т.1 от ТР, съгласно 

който: „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“. 

По втория въпрос е прието, че липсва противоречива практика по вече 

изведените в практиката критерии за разграничаване в кои случаи на продажби на 

недвижими имоти – частна общинска собственост, извършени от общините, последните 

действат като стопански субекти и в кои в качеството си на местни органи на власт и 

управление. Не е налице и противоречива или неправилна практика по тълкуването и 

прилагането разпоредбите, регламентиращи начина на облагане на резултатите от 

стопанската дейност на общините. По тези мотиви е постановен следния диспозитив: 

„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.” 

ТР е прието с мнозинство на съдиите от ОС на колегиите на ВАС, без особени 

мнения. 

С оглед на това, че Законът за корпоративното подоходно облагане (отм.) е 

действал през периода 01.01.1998 г. - 01.01.2007 г., и към настоящия момент нормите не 

са действащо право, то тълкуването им не е актуално за правоприлагащите органи. За 

данъчни ревизии, в обхвата на действие на закона  това ТР и даденото с него тълкуване 

на цитираните разпоредби е изпълнило целта си, а именно да отстрани противоречивата 

съдебна практика по приложението на чл. 4, ал.1 от ЗКПО (отм.)  
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5.  ТР №5 от 20.07.2010г. по т.д. №2/2010г. на ОС на колегиите на  ВАС, 

докладвано от съдия Пенка Иванова. 

Тълкувателното дело е образувано по искане на председателя на ВАС, на 

основание чл. 125 от Закона за съдебната власт. Искането е Общото събрание на 

колегиите във Върховния административен съд да се произнесе с тълкувателно решение 

по въпроса: "Нищожни или незаконосъобразни са 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 

отчуждения имот, или този порок следва да бъде отстранен по реда на чл. 62 от 

Административнопроцесуалния кодекс?". 

Касае е се за прилагане на прилагане на материалноправни норми на ЗДС.  

С тълкувателното решение е прието, че 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 на основание чл. 146, ал. 4 и чл. 7 АПК. 

За да постанови тълкувателното решение ОС на колегиите на ВАС се е позовало 

на установените в административноправната теория и в съдебната практика понятия 

"нищожност" и "унищожаемост" и за изграждане на критерия за разграничаване на 

нищожните от унищожаемите административни актове. Според мотивите на ТР, когато 

в административното решение е посочен собственик, който не е действителният 

собственик на отчуждавания имот, е налице нарушение на приложимия закон и 

незаконосъобразно решение на Министерския съвет, а при съдебен контрол за 

законосъобразност това решение подлежи на отмяна и връщане на преписката на 

административния орган за ново провеждане на процедурата по отчуждаването на 

имота от действителния собственик на имота. 

Тълкувателното решение е подписано с особено мнение на 6 съдии от ВАС и 

според същото неспазването на законовото изискване за посочване на собствениците на 

отчуждавания имот, съдържащо се в чл. 34б от Закона за държавната собственост (ЗДС), 

води до нищожност на решенията на Министерския съвет на Република България 

предвид невъзможността те да породят целените от закона свързани с отчуждаването 

правни последици, посочени в чл. 39, ал. 1 от ЗДС.  

Тъкувателно решение №5 от 20.07.2010г. по т.д. №2/2010г. на ОС на колегиите 

на  ВАС е с приложение в практиката при оспорване на решения на МС по чл.34а от 

ЗДС.  
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6.  ТР №6 от 25.11.2010г. по т.д. №4/2010г. на ОС на колегиите на  ВАС, 

докладвано от съдия Румяна Монова 

Тълкувателното дело е образувано по искане Председателят на Върховния 

административен съд, на основание чл. 122, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт 

поради наличие на противоречива съдебна практика. 

Предмет на тълкуване е въпроса „Намира ли приложение чл. 239, т. 4 от 

Административнопроцесуалния кодекс 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?”.  

Касае е се за прилагане на нормата на чл. 239, т. 4 от 

Административнопроцесуалния кодекс, включена в глава ХІV – Отмяна на влезли в 

сила съдебни актове, раздел І – Отмяна по искане на страна по делото. 

В мотивите на тълкувателното решение е направен анализ на институтът на 

отмяната като извънреден способ за защита срещу порочни съдебни актове и на 

основанието по чл. 239, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс. Прието е, че за 

да е налице основание за отмяна по цитираната разпоредба, противоречието трябва да 

съществува между решения на еднакво компетентни правораздавателни органи, да е 

между самите решения, а не между техните мотиви, и да е налице пълно обективно и 

субективно тъждество между делата, по които те са постановени.  

Доколкото в искането е поставен въпросът намира ли приложение разпоредбата 

на чл. 239, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс при искане за отмяна на влезли 

в сила съдебни решения по жалби срещу административни актове, постановени по 

идентични случаи, ОС на колегиите на ВАС приема, че при обжалване на различни 

административни актове, макар и постановени по идентични случаи и еднакви страни, 

не е налице пълно тъждество на страни, искане и основание, поради което не намира 

приложение разпоредбата на чл. 239, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс 

Според диспозитива на тълкувателното решение: „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“. 

Тълкувателното решение е подписано с особено мнение на един съдия, според 

който основание за отмяна по чл. 239, т. 4 от АПК може да е налице и в случаите, в 

които двете съдебни решения, които си противоречат да са постановени по жалби срещу 

различни административни актове, стига да е налице тъждественост между делата по 

отношение на страните, основанието и искането.  
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Тълкувателното решение е приложима съдебна практика в производствата по 

Глава четиринадесета – Отмяна на влезли в сила съдебни актове.  

 

7. ТР №7 от 25.11.2010г. по т.д. №3/2010г. на ОС на колегиите на  ВАС, 

докладвано от съдия Ваня Пунева 

Тълкувателното дело е образувано по искане на главния прокурор на РБ на 

основание чл. 125 от Закона за съдебната власт поради наличие на противоречива 

съдебна практика по въпроса „Задължително ли е 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 АПК?“. 

С решението е дадено тълкуване на процесуалноправни  разпоредби на АПК и 

ЗОДОВ, като се приема, че държавата и общините отговарят за вредите, причинени на 

граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия 

на техни органи и длъжностни лица по повод изпълнение на административна дейност. 

В тези случаи материалният закон, който предвижда възможност да се търси 

обезщетение от страна на увреденото лице от държавата, респективно от общините чрез 

осъдителния иск, е ЗОДОВ, който с чл. 1, ал. 2 относно реда за разглеждане също 

препраща към АПК. От друга страна, с чл. 203, ал. 2 от АПК законодателят обратно 

препраща към ЗОДОВ за неуредените въпроси за имуществената отговорност, като се 

има предвид материалноправните норми, а по неуредените процесуални въпроси се 

прилага ГПК по силата на чл. 144 от АПК. С  решението се прави анализ на функциите 

и задачите на прокуратурата, както и на разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 2 от АПК, 

изискваща прокурорът да следи за спазване на законността в административния 

процес,като в предвидените в кодекса или в друг закон случаи участва в 

административни дела. Приема се, че такъв изрично предвиден случай за участие на 

прокурор е именно процесуалната разпоредба на чл. 10, ал. 1 от ЗОДОВ и правилото по 

чл. 10, ал. 1 от ЗОДОВ следва да важи за всички дела по този закон, включително по чл. 

1 от ЗОДОВ.  

По поставения за тълкуване въпрос е постановен следния диспозитив: 

„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.“.  

Тълкувателното решение е взето с мнозинство от членовете на ОС на колегиите 

на ВАС, без особени мнения. 
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Даденото тълкуване на задължителното участие на прокурор в 

първоинстанционните съдебни производства по чл. 1 от Закона за отговорността на 

държавата и общините за вреди е приложимо и днес.  

 

2011г. 

 

1.ТР №1/07.02.2011г. по т.д.№5/2010г. на ОС на колегиите от ВАС, 

докладвано от съдия Галина Матейска и по т.3 от искането – от съдия Диана 

Гърбатова.  

Делото е по искане на главния прокурор на РБ, с оглед наличието на 

противоречива съдебна практика, по три въпроса, налагащи тълкуването им, по реда на 

чл.125 ЗСВ. 

Въпросите са от материално правен характер, както следва: 1. Могат ли 

наследниците да искат отмяна на отчуждаването на основание чл.31 ЗОС, когато техния 

наследодател е починал преди влизането на закона в сила?   2.Може ли да се иска на 

основание чл.31 ЗОС отмяна на отчуждаване, извършено по реда на други закони преди 

влизането му в сила? и 3. Следва ли да бъдат вписани актовете за общински имоти, 

съгласно чл.34, ал.4 ЗОС 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?  

 По третия въпрос искането за тълкуване е отклонено, а производството по т.д. 

прекратено, поради отпаднало основание - настъпили изменения в ЗОС, в сила от 

09.11.2010г., приети с §68, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗДС, като в чл.34, ал.4 ЗОС е заличено 

второто изречение и е създадена нова ал.8 на чл.34 ЗОС, които дават отговор на 

поставения въпрос.  

Разпоредбата на чл.31, ал.1 ЗОС, предвижда възможност кметът на общината по 

искане на бившия собственик, да отмени заповедта за отчуждаване, ако в 3-годишен 

срок от отчуждаването на имота мероприятието по ПУП не е започнало или имотът не 

се ползва по предназначението, за което е отчужден след възстановяване на полученото 

обезщетение. 

В ТР са изложени мотиви, че разпоредбата на чл.31 ЗОС /Д.в. бр.44/1996г./ 

съдържа самостоятелни основания за отмяна отчуждаването, прилага се само за 

отчуждавания, които са извършени при действието на ЗОС и не могат да се релевират 

основания за отмяна на отчуждаване, извършено преди приемането на ЗОС, при друга 

нормативна уредба. 
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Посочено е, че ако отчуждаването на имота е извършено по време преди 

приемането на ЗОС, то отмяната му не може да бъде поискана на основание чл.31 ЗОС, 

а на основание други реституционни закони, приети след 1991г. като напр.ЗВСНОИ, 

ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС, ЗСПЗЗ и др. По този начин ТР очертава 

една от  материалноправните предпоставки за приложение на чл.31 ЗОС, а именно 

отчуждаването на имота да е извършено при действието на ЗОС, а не въз основа на 

други закони. Въз основа на това е дадено  тълкуване по втория въпрос, в смисъл, че на 

основание чл.31 от ЗОС не може да се иска отмяна на отчуждаването, извършено по 

реда на други закони преди влизането му в сила. 

Съобразно това тълкуване е даден отговор и на първия въпрос, че наследниците 

на отчужден собственик не могат да искат отмяна на отчуждаването на основание чл.31 

от ЗОС, когато техния наследодател е починал преди влизането на закона в сила, т.е 

преди 01.06.1996г. Това е така, защото към момента на откриване на наследството /ако 

смъртта е преди влизане на ЗОС в сила/, това право не е било част от актива на 

наследството поради това, че не е било законово регламентирано. Правото на 

реституция в полза на бившия собственик по чл.31, ал.1 ЗОС възниква с влизането на 

ЗОС в сила и ако към този момент лицето е починало това право не възниква в неговия 

патримониум, респ.наследниците няма какво да наследят. В този смисъл е изтълкувано, 

че искане за реституция от наследник по чл.31 ЗОС може да бъде направено само в 

хипотезата, когато наследството е открито след влизане в сила на ЗОС, тъй като към 

този момент в наследствената маса съществува субективното потестативно право на 

наследодателя за отмяна на отчуждаването. 

ТР по двата въпроса е прието с мнозинство от членовете на ОС, но с особени 

мнения по тълкуването на първи и втори въпроси от съдията Галина Матейска и от 

съдиите:Светла Петкова, Бисерка Коцева, Мария Костова, Румяна Папазова и Соня 

Янкулова. 

С особеното мнение на съдия Матейска се приема, че след като няма изрична 

регламентация на правоотношенията по започналите по отменени разпоредби 

отчуждителни производства, няма посочен отлагателен срок за действието на чл.31 

ЗОС, а предвидения 3 г. срок е минимален без ограничения занапред, няма и забрана за 

прилагане назад във времето на разпоредбата. Поради това е изведен извод, че по реда 

на чл.31 ЗОС може да се иска отмяна на отчуждаване, извършено на основание други 

закони, както и наследниците на бившия собственик могат да искат отмяна на 

отчуждаването по реда на чл.31 ЗОС  и когато техния наследодател е починал преди 

влизането на ЗОС в сила. 
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С второто особено мнение на петимата съдии, по първи въпрос са изведени 

изводи, че  въпросът предполага отчуждаване, извършено преди влизане в сила на ЗОС 

и отговорът му би имал значение само ако се приеме, че разпоредбата на чл.31, ал.1 ЗОС 

е приложима и към отчуждавания, извършени преди влизането му в сила, по реда на 

други закони.  Ако чл.31, ал.1 ЗОС е неприложим към отчуждавания, извършени преди 

влизането му в сила, самият отчужден собственик не би имал право да иска отмяна на 

отчуждаването по реда на чл.31, ал.1 ЗОС, съответно и неговите наследници не биха 

могли да го наследят, защото не се наследяват права, които наследодателят им не е 

притежавал. 

По-нататък се мотивира необходимостта от приемане на тълкуване, с което да се 

приеме, че разпоредбата на чл.31 ЗОС е приложима и към отчуждавания, извършени 

преди влизане в сила на ЗОС, ако имотът е в собственост на общината към момента на 

предявяване на искането и няма друг ред, по който може да бъде реализирано правото, 

регламентирано в чл.31 ЗОС. 

Съответно на това се предлага тълкуването по първия въпрос да бъде в смисъл, 

че наследниците на бившите собственици имат право да предявят искане за отмяна на 

отчуждаването по реда на ЗОС и когато наследодателят им е починал преди влизане в 

сила на закона. 

Въпреки особените мнения може да се каже, че ТР №1/2011г. на ОС на ВАС е 

постигнало своята цел, тъй като по изтълкуваните въпроси относно приложението на 

чл.31 от ЗОС, съдебната практика е уеднаквена. 

Разпоредбата на чл.31 ЗОС е действаща, поради което и тълкуването дадено с ТР 

№1/2011 г. е актуално и към момента. 

 

2. ТР №2 от 22.03.2011г. по т.д.№6/2010г. на ОС на колегиите от ВАС, 

докладвано от съдия Соня Янкулова. 

Делото е по искане на председателя на ВАС, за постановяване на тълкувателно 

решение по въпроса: „Подлежи ли на отмяна от съда заповедта за налагане на 

принудителна административна мярка /ПАМ/, издадена на основание чл.75, т.6 от 

Закона за българските документи за самоличност /ЗБДС/ / респ. чл.76, т.3 - отм. от 

същия закон/, поради противоречие с Директива №2004/38?”. 

Посочено е, че чл.75, т.6 ЗБДС /Д.в. бр.82/2009г./, предвижда, че не се разрешава 

напускането на страната на 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. 
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Изтъкнато е, че нормата въвежда ограничение на субективното право на 

свободно движение и на пребиваване в рамките на територията на държавите-членки на 

ЕС, като органът дължи налагането на ПАМ при наличието на визираните от хипотезиса 

й предпоставки, без право на каквато и да е преценка, т.е той действа при условията на 

обвързана компетентност, за разлика от нормата на чл.76, т.3 ЗБДС /отменена, в сила от 

20.10.2009г./, при действието на която органът е действал при условията на оперативна 

самостоятелност. 

Цитирана е нормата на чл.27, §1 на Директива 2004/38/ЕО, съгласно която 

държавите членки могат да ограничат свободата на движение на гражданите на ЕС и на 

членовете на техните семейства само по съображения, свързани с обществен ред, 

обществена сигурност и обществено здраве, като тези ограничения съобразно цитирана 

практика на Съда на ЕС се тълкуват стеснително и не могат да бъдат схващани като 

обща клауза. Изтъкнато е, че тези три ограничения при упражняване на правото на 

свободно движение, се прилагат при установени от европейския законодател гаранции, 

представляващи ясни и конкретни изисквания. Такива изисквания са: забрана за 

позоваване на съображения за икономически цели, изискване мерките да са в 

съответствие с принципа на пропорционалност и на недискриминация, да се основават 

изключително на личното поведение на субекта, както и личното поведение да 

представлява реална и достатъчно сериозна заплаха, която засяга някой от основните 

интереси на обществото /чл.27, §2 и §3 от същата Директива/. 

Ограничителните мерки, налагани по съображения за наличие на някое от 

посочените изключения, трябва да са такива, че защитавайки обществения интерес, да 

засягат в най - малка степен правата на частното лице. 

Въз основа на европейското законодателство и практика на съда на ЕС, е 

посочено, че дерогацията на правото на свободно движение е функция от преценката на 

компетентния национален орган на съответните релевантни факти спрямо конкретното 

лице, от което следва, че налагането на ограничителната мярка не може да бъде при 

условията на обвързана компетентност, тъй като това прави невъзможна преценката за 

наличието на реална и сериозна заплаха, която това лице представлява за обществото. 

След като българското законодателство, в нормата на чл.75, т.6 ЗБДС допуска 

налагането на ПАМ императивно, в несъответствие с изискванията на европейското 

право, то е налице противоречие с последното. Основен принцип на правото на ЕС е 

приматът му над националното право и когато е налице такова противоречие, както е в 

случая, националният съдия е длъжен да приложи общностното право в неговата цялост 

и да защити правата, които то дава на частноправните субекти, като остави без 

приложение разпоредбите от вътрешното право, които му противоречат. 
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С тези мотиви е обосновано и крайното решение по искането, в смисъл, че 

„заповедта, с която се прилага ПАМ „забрана за напускане на страната” на основание 

чл.75, т.6 ЗБДС /чл.76, т.3 отм./ подлежи на отмяна от съда, когато противоречи на 

Директива 2004/38/ЕО”. 

ТР е прието с два броя Особени мнения, първото на 11 бр.съдии от ВАС, а 

второто – на 8 бр.съдии от ВАС. 

Не се спираме на особените мнения, тъй като тълкуваната норма – предмет на 

това ТР  е обявена за противоконституционна, с Решение №2 от 31.03.2011г. на КС на 

РБ по к.д.№2/2011г. / обн. Д.в. бр.32/2011г./.Конститутивният ефект на решението на 

КС на РБ се изразява в незабавното му действие във времето, което означава, че след 

обнародването на това решение, правната норма на чл.75, т.6 ЗБДС / сега Закон за 

българските лични документи/, се счита отменена и не се прилага. 

В този смисъл ТР №2/2011г. към настоящият момент е неприложимо, поради 

обезсилване на тълкуваната с него правна норма още през 2011 г. с решение на КС на 

РБ. 

 

3. ТР №3/10.05.2011г. по т.д.№7/2010г. на ОС на колегиите от ВАС, 

докладвано от съдия Кремена Хараланова. 

Делото е образувано по искане на председателя на ВАС, за постановяване на ТР 

по въпроса:”1.Представлява ли разпоредбата на чл.415в КТ привилегирован състав, 

приложим в хипотезата на налагане на санкция за нарушенията, изрично упоменати в 

чл.414, ал.3 КТ?”; и 2.”Има ли правомощия административният съд като касационна 

инстанция да преквалифицира нарушението, описано в наказателното постановление, 

като „маловажно нарушение” по смисъла на чл.415в КТ, както и да установява нови 

факти, имащи отношение към правната квалификация на нарушението?”. 

Искането е поради наличието на противоречива съдебна практика по 

приложението на чл.415в КТ и се отнася до  материалноправен  въпрос. 

При обсъждането на релевантната за спора съдебна практика, е установено, че по 

въпрос №2, в частта му „Има ли правомощия административният съд като касационна 

инстанция да установява нови факти, имащи отношение към правната квалификация на 

нарушението?”, няма противоречива  практика, налагаща тълкуване, поради което тази 

част от въпроса е отклонена за разглеждане по същество. 

В останалата част искането е допуснато за разглеждане по същество, като 

допустимо. 

Отчетено е, че ЗАНН и КТ се намира в съотношение на общ към специален закон. 

Разпоредбата на чл.414, ал.3 КТ / ред.Д.в. бр.58/2010г./ визира четири отделни 
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квалифицирани състави на административно нарушение, чиито субекти са 

работодателят и длъжностните лица в предприятието, като санкциите са значителни по 

размер. Разпоредбата на чл.415в КТ /ред. Д.в. бр.58/2010г./ е привилегирован състав за 

отговорност на същите тези лица, при наличие на маловажно нарушение в хипотезите 

на всички установени по КТ нарушения, в т.ч. и тези по чл.414, ал.3 КТ, като санкцията 

за тях е много по-ниска: за работодателят  - имуществена санкция или глоба в размер от 

100 до 300 лева, а за виновното длъжностно лице- глоба, в размер от 50 до 100 лева. 

Когато административно-наказващия орган /АНО/ установи, че са налице 

предпоставките по чл.415в КТ съответното административно нарушение да бъде прието 

за „маловажно” , той следва да го приложи, като съобрази размера на налаганата 

санкция с размера, определен за маловажни нарушения. Тази преценка може да бъде 

извършена и по отношение на нарушенията по чл.414, ал.3 КТ. „Маловажните 

нарушения” по чл.415в КТ се отличават по два признака: 1/нарушението да е 

отстранимо веднага след установяването му по реда на КТ; и 2/ от него да не са 

настъпили вредни последици за работници и служители;  В този смисъл „маловажните 

нарушения” по чл.415в КТ се различават от „маловажните нарушения” по чл.28 от 

ЗАНН, като първите изключват приложението на чл.28 ЗАНН, тъй като се касае за 

специална правна норма, която дерогира общата норма от ЗАНН. Поради това при 

маловажните случаи на нарушения по чл.415в КТ, нарушителят не може да бъде 

освободен от административно-наказателна отговорност / за разлика от тези по чл.28 

ЗАНН/. 

При тези мотиви ТР дава положителен отговор на първия въпрос, в смисъл, че 

разпоредбата на чл.415в КТ представлява привилегирован състав, приложим в 

хипотезата на налагане на санкция за нарушенията, изрично упоменати в чл.414, ал.3 

същия кодекс. 

По първата част на втория въпрос, е посочено, че решението на районният съд 

подлежи на касационно обжалване пред административния съд, на основанията по 

чл.348 НПК и по реда на Глава дванадесета от АПК. В производството по чл.63 ЗАНН,  

районният съд  осъществява преценка по съществото на спора, което означава, че 

извършва цялостна преценка на обосноваността и законосъобразността на акта и на НП, 

истинността на обективираните в тях констатации и направените въз основа на тях 

фактически и правни изводи, вкл. и правилната квалификация на извършеното 

административно нарушение. В тази си дейност първата инстанция може да установи 

нови фактически положения, както и да преквалифицира нарушението от квалифициран 

или основен състав на нарушение по трудовото законодателство, в „маловажно” такова 

по чл.415в КТ. 
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Поради това е изведен извод, че съгласно препращащата норма на чл.63 ЗАНН и 

чл.218, ал.2 АПК,  касационната инстанция също може да упражни тези правомощия 

спрямо установените нарушения по чл.414, ал.3 КТ, както и да приложи 

привилегирования състав на чл.415в КТ, като ги приеме за маловажни. В подкрепа на 

този извод се прави препратка към ТР №1/12.12.2007г. по т.д.№1/2005г. на ОСНК на 

ВКС, относно преценката за „маловажност” по чл.28 ЗАНН, определена като преценка 

по законосъобразност, която подлежи на съдебен контрол. Посочва се и още един 

аргумент в полза на това тълкуване, а именно – чл.84 ЗАНН, вр.чл.354, ал.2, т.2 НПК. 

Въз основа на това, по допустимата част от втория въпрос, е изведено тълкуване, 

че  „административният съд има правомощието като касационна инстанция да 

преквалифицира нарушението, описано в НП, като „маловажно нарушение” по смисъла 

на чл.415в от Кодекса на труда”. 

Към момента тълкуването по въпрос №1 на ТР №3/2011г. е изгубило своето 

приложение и не е актуално, поради настъпила законодателна промяна в чл.415в, ал.2 

КТ / нова Д.в. бр.7/2012г./, съгласно която „не са маловажни нарушенията на чл.62, ал.1 

и 3 и чл.63, ал.1 и 2 КТ”,  което автоматически обезсилва приложението на чл.415в, ал.1 

КТ към адм.нарушения по чл.414, ал.3 КТ. 

За актуално следва да се счита тълкуването по същество на първата част от 

въпрос №2, относно правомощията на адм.съд като касационна инстанция. 

 

4. ТР №4 от 17.10.2011г. по т.д.№9/2010г. на ОС на колегиите от ВАС, 

докладвано от съдия Анна Димитрова. 

Делото е образувано  по искане на Главния прокурор на РБ, за тълкуване по 

въпроса:” Какви са правомощията на първоинстанционния административен съд 

относно допустимостта и редовността на подадените чрез него касационни и частни 

жалби и протести при администрирането им и може ли той да ги връща на страните или 

да ги оставя без разглеждане?”. 

Въпросите за тълкуване са процесуални, поради противоречива съдебна практика 

по приложението на чл.216 АПК / ред.Д.в. бр.30/2006г./, която разпоредба към 

настоящият момент е отменена изцяло, с приемането на ЗИД на АПК / Д.в. бр.77/2018г., 

в сила от 01.01.2019г./. 

Предвид отмяната на чл.216 АПК, тълкувателното решение няма приложение. 

Налице е нова правна уредба за подаване на касационните и частни жалби, която 

дерогира този тълкувателен акт. 
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5.ТР №5 от 18.10.2011г. по т.д.№8/2010г. на ОС на колегиите от ВАС, 

докладвано от съдия Галина Карагьозова. 

Делото е образувано по искане на главния прокурор на РБ за постановяване на 

ТР по въпроса:” Могат ли заинтересовани граждани и организации 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?”. 

Въпросът е поставен за тълкуване, поради наличието на противоречива съдебна 

практика по приложението на чл.11, ал.4 ППЗСПЗЗ. 

Въпросът има две страни - материалноправна по отношение на това кои лица са 

заинтересовани от заповедта по чл.11, ал.4 ППЗСПЗЗ и процесуалноправна по 

отношение на това кои лица имат право на жалба. 

За да се даде тълкуване, е посочено, че разпоредбата е по приложение на 

реституционния закон по възстановяване на собствеността върху земеделски земи – 

ЗСПЗЗ / обн. Д.в. бр.17/1991г./, по който производството е административно и 

приключва с издаване на административен акт. Възстановяването на собствеността 

върху земеделски земи от  специално създаден орган – Общинска служба по земеделие 

/ОбСЗ/,  се извършва в стари /реални или възстановими граници/ или в нови граници / с 

план за земеразделяне/ в полза на бившите собственици или техните наследници. Когато 

земеделската земя е в строителните граници на дадено селище /по смисъла на ЗУТ/, 

възстановяването е по отношение на урбанизирана територия. Посочено е, че в тези 

случаи възстановяването на собствеността се предхожда от производство по чл.11, ал.4 

ППЗСПЗЗ целящо да установи регулационния статут  на бившия земеделски имот и 

неговата идентификация спрямо урбанизираната територия, респ. наличието на 

изключващите реституцията обстоятелства по чл.10, ал.7 и чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ. 

Установяването на тези обстоятелства става с издаването на удостоверителни 

документи по чл.13, ал.4-6 ППЗСПЗЗ от Техническата служба на общината. Последната 

с решение определя застроената/незастроената част от имота-предмет на искането за 

реституция, което се одобрява със Заповед на кмета на съответната община по чл.11, 

ал.4 ППЗСПЗЗ. 

Въз основа на заповедта органът по земеделска реституция постановява решение 

за възстановяване на собствеността върху бившата земеделска земя в строителните 

граници. 

В реституционното производство по ЗСПЗЗ не могат да участват трети лица, 

извън заявителите на реституция пред  ОбСЗ. 

С оглед на тези бележки е посочено, че производството по чл.11, ал.4 ППЗСПЗЗ 

е обслужващо производството по реституция, не е самостоятелно и се подчинява на 
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режима на реституционното производство като цяло. Изведен е извод, че след като в 

основното производство по реституция не е допустимо участието на трети лица, 

недопустимо е участието на такива и в акцесорното производство по чл.11, ал.4 

ППЗСПЗЗ. Заинтересовани от междинното производство са само субектите на 

реституция, като издадените документи по чл.13, ал.4-6 ППЗСПЗЗ засягат само тях, не 

и други лица. Други лица не могат да обжалват заповедите на кметовете на общини, тъй 

като не се засяга тяхната правна сфера. При наличие на спор за материално право между 

претендиращите реституция земеделски земи и трети лица, реализирали право на 

строеж в такива имоти или приобретатели на обекти в такива имоти, спорещите могат 

да се защитят по общия исков  ред пред гражданските съдилища. 

Посочено е, че в специалния закон – ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ няма дефиниция на 

понятието „заинтересовано лице”, поради което следва да се прилагат общите принципи 

и норми на АПК за заинтересованите страни. 

Въз основа на тези мотиви с тълкувателното решение е прието, че граждани и 

организации, с изключение на претендиращите земеделска реституция и подали 

заявление за това, не могат да обжалват по реда на АПК заповедите на кметовете на 

общини по чл.11, ал.4 ППЗСПЗЗ за определяне на застроената част от имоти, намиращи 

ес в границите на урбанизирани територии. 

ТР е гласувано с мнозинство на членовете от ОС, с Особеното мнение на 

съдиите:Светлозара Анчева, Галина Карагьозова, Юлия Ковачева, Маруся Димитрова, 

Таня Куцарова и Добринка Андреева. 

С особеното мнение е изразено обратно становище, а именно, че трети лица - 

граждани и организации, които са собственици на постройки в имотите, находящи се в 

границите на урбанизирани територии, или притежатели на отстъпено право на строеж, 

чиито законно разрешени сгради са започнали към 1.03.1991г., имат качеството на 

заинтересовани страни и могат да обжалват по реда на АПК заповедите на кметовете на 

общини по чл.11, ал.4 ППЗСПЗЗ. Посочено е, че тези лица имат правен интерес да 

оспорват акта по чл.11, ал.4 ППЗСПЗЗ, тъй като с този акт не се разрешава спор за 

материално право, а само и единствено се решава въпроса за съдържанието на 

удостоверението и скицата по чл.13, ал.5 и 6 ППЗСПЗЗ-застроена/незастроена площ, 

поради което няма пречка тези лица да участват като заинтересовани страни. 

Правната норма на чл.11, ал.4 ППЗСПЗЗ е действаща, поради което и 

тълкуването  дадено с ТР №5 от 18.10.2011г. е актуално и продължава да се прилага. С 

него е постигната целта за преодоляване на противоречивата съдебна практика по 

приложение на тази разпоредба.   

2012г. 
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1. ТР №1 от 25.06.2012г. по т.д. №1/2011г. на ОС на колегиите на  ВАС, 

докладвано от съдия Мирослав Мирчев 

 Тълкувателното дело е образувано по искане на главния прокурор на  Република 

България, на основание чл.125 от Закона за съдебната власт, до Общото събрание на 

колегиите във Върховния административен съд за произнасяне с тълкувателно решение 

по въпроса: „След допълнението на разпоредбата на чл.129, ал.3 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр.108 от 19.12.2007 г.) по какъв ред подлежат 

на установяване задължения за данък или задължителни осигурителни вноски, за които 

има издадени и влезли в сила преди това допълнение актове за прихващане или 

възстановяване – по общия ред (чл.112 и чл.113 ДОПК) или чрез особеното 

производство по чл.133 и чл.134 ДОПК?“. 

Касае се за приложение на норми на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

(Доп. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) 

За преодоляване на противоречивата практика Общото събрание на колегиите 

във ВАС е тълкувал целта на целта на изменението на чл.129, ал.3 ДОПК, като е приел, 

че тя е свързана с това, наличието на издаден акт за прихващане или възстановяване да 

не препятства след 19.12.2007 г. възлагането и извършването на ревизия по общия ред. 

Прието е, че законодателят не е конкретизирал в чл.129, ал.3, изречение второ ДОПК 

кои актове за прихващане или възстановяване има предвид, тоест дали това са всички 

актове за прихващане или възстановяване, включително влезлите в сила до 19.12.2007 

г., или има предвид само актовете, издадени след цитираната дата. Поради това с ТР е 

направено  тълкуване на непрецизно изменената с допълването норма, като е обсъдено 

действието и оспоряемостта на акта за прихващане или възстановяване. С оглед на 

извода, че издадените и влезли в сила до изменението на чл.129, ал.3 ДОПК актове за 

прихващане или възстановяване са формирали стабилитет и са проявили своето 

съдържание, а незачитането на стабилитета на акта за прихващане или възстановяване, 

проявил своите последици до изменението на чл.129, ал.3 ДОПК, е в противоречие с 

принципа на правовата държава и нарушава правната сигурност, то този стабилитет 

може да бъде преодолян след 19.12.2007 г. само чрез възлагане и извършване на ревизия 

по особения ред на чл.133, чл.134 ДОПК. 

В съответствие с тези мотиви е диспозитива на ТР, съгласно който: „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 
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актове за прихващане или възстановяване, се установяват чрез особеното производство 

по чл.133 и чл.134 ДОПК.“. 

ТР е прието с мнозинство на съдиите от ОС на колегиите на ВАС, без особени 

мнения. 

Тълкуването на нормата на чл.129, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс (ДОПК - ДВ, бр.108 от 19.12.2007 г.)  не е приложимо понастоящем, но даденото 

с него тълкуване на цитираните разпоредби е изпълнило целта си, а именно да отстрани 

противоречивата съдебна практика по приложението на ДОПК  

 

2.  ТР №2 от 25.06.2012г. по т.д. №2/2011г. на ОС на колегиите на  ВАС, 

докладвано от съдия Йордан Константинов 

 Производството по тълкувателното дело е образувано по искане на председателя 

на Върховния административен съд до Общото събрание на колегиите във Върховния 

административен съд за произнасяне с тълкувателно решение относно тълкуването на 

чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, поради наличие на противоречива 

практика.  

На тълкуване е поставен следния въпрос с материалноправен характер: 

„Неспазването на утвърдената от органа по назначаването процедура за подбор в 

хипотезата на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител съставлява ли 

основание за отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение?“. 

В мотивите на тълкувателното решение е анализирана правната регламентация 

на прекратяване на служебното правоотношение по Закона за държавния служител и 

по-конкретно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл, според която органът по 

назначаването може да прекрати служебното правоотношение с едномесечно 

предизвестие при съкращаване на длъжността. Прието е, че ЗДСл не съдържа 

разпоредба, аналогична на чл. 329 от КТ, според която при закриване на част от 

предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата 

работодателят има право на подбор. В този смисъл е прието, че съдебната практика, в 

това число и на ВАС е безпротиворечива по отношение на това, че при прекратяване на 

служебното правоотношение при условията на чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл за органа по 

назначаването не съществува задължение за подбор, а преценката му за прекратяване 

на конкретното служебно правоотношение е въпрос на оперативна самостоятелност и 

не подлежи на съдебен контрол. 

Прието е, обаче, че конкретно спорът е породен по повод дела за масови 

съкращения във връзка с извършвани структурни промени в отделни звена на 

митниците, започнали към края на 2009 г., и в тези случаи проблеми с прилагането на 
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нормата на чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл възникват тогава, когато органът по назначаването 

въведе правила, с които приема критерии за извършване на подбор на служителите, 

чиито длъжности се съкращават.  

Спорният въпрос се сведен до това каква е правната природа на тези правила, 

обвързват ли те и до каква степен издалия ги орган по назначаване, съответно какви са 

последиците от тяхното неизпълнение и по този въпрос в мотивите на тълкувателното 

решение е прието, че независимо че процедура по подбор не е предвидена в ЗДСл, тези 

вътрешни правила, приложими при преценката за това кои служители да останат на 

работа и с кои служебното правоотношение да бъде прекратено, ограничават 

нормативно установените граници на оперативната самостоятелност на органа по 

назначаването и  одобрената в рамките на оперативната самостоятелност на 

компетентния орган процедура става част от административното производство по 

издаване на заповедта по чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл. Поради това, макар и непредвидена 

в специалния закон, нейното спазване е условие за законосъобразност на крайния акт.   

Прието е, че именно това виждане е застъпено и в съдебни решения, и случая не 

се касае за отклонение от обичайната практика на ВАС по подобна категория дела, а до 

съобразяване на спецификите на конкретните казуси, обусловени от приетите особени 

правила от ръководството на Агенция „Митници“.  

В заключение ОС на колегиите на ВАС приема, че посочените в искането за 

издаване на тълкувателно решение три броя съдебни решения на отделни състави на 

ВАС са в отминал период от време, което обосновава на извод, че тази съдебна практика 

вече е изоставена, а анализът на съдебната практика не може да обоснове извод, че е 

налице противоречива съдебна практика по прилагането на нормата на чл. 106, ал. 1, т. 

2 от Закона за държавния служител, поради което искането за издаване на тълкувателно 

решение следва е отхвърлено.  

  

2013г.  

 

1.Тълкувателно решение № 1 от 25.01.2013 г. на ВАС по т. д. № 3/2011 г., 

докладчик съдията Татяна Хинова. 

Инициатор на искането за приемане на тълкувателното решение – Омбудсманът 

на РБ. Причина за искането – констатирана противоречива съдебна практика. 

Поставеният проблем касае приложението на материално-правната норма – тази на 

чл.34 ЗСПЗЗ. Приемането на тълкувателният акт не е бил последван от промени в дейст-

ващото законодателство, отнасящи се до спорния въпрос.Тълкувателното решение 

представлява към настоящия момент приложим акт. Същото е способствало за 
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преодоляване на противоречивата практика на съда. Не са налице особени мнения при 

приемането му.  

Спорният въпрос е бил: 

"Прилага ли се административното производство по чл. 34 от ЗСПЗЗ за имотите, 

възстановени по реда на ЗСПЗЗ, които се намират в урбанизирана територия (населени 

места и селищни образувания) и не представляват земеделски земи, или е приложимо 

само в случаите, когато възстановените по реда на ЗСПЗЗ имоти представляват 

земеделски земи по смисъла на чл. 2 от закона?". 

Противоречивата съдебната практика, се е изразявала в това, че по поставения 

въпрос част от съдебните състави приемали, че административното производство по 

чл.34 от ЗСПЗЗ не е приложимо спрямо имоти в урбанизирани територии, възстановени 

по реда на чл.10 ал.7 от ЗСПЗЗ. Това становище е мотивирано с факта, че тези имоти 

нямали характер на земеделски земи по легалното дефиниране, дадено с разпоредбата 

на чл.2 от ЗСПЗЗ, а предвидената бърза административна процедура за принудително 

изземане на земеделските имоти е приложима само по отношение на тези, имащи 

характеристика на земеделски земи, и е недопустимо разширителното приложение за 

имоти, възстановени в урбанизирана. 

Други съдебни състави от ВАС приемали, че административното производство 

по чл.34 ЗСПЗЗ създава възможност за всички имоти с възстановено право на 

собственост по реда на ЗСПЗЗ, както със земеделски характер, така и тези, намиращи се 

в урбанизирани територии, да се изземват от лицата, които ги ползват без правно 

основание по реда на бързата административна процедура. В подкрепа на това 

становище се изтъква, че предпоставка за прилагане на процедурата по чл.34 от ЗСПЗЗ 

е наличие на възстановено право на собственост по реда и при условията на ЗСПЗЗ.  

Тръгвайки от тези две противоположни позиции при обсъждането е надделяло 

първото становище, поради което участвалите в гласуването съдии от състава на ВАС 

са приели за основателни именно доводите, изложени по-горе в подкрепа на тази теза. 

Основата на мотивите на съдиите са свързани със самия характер на правилото 

на чл.34 ал.1 ЗСПЗЗ, а именно че то предвижда възможност на собствениците или на 

ползвателите на правно основание на земеделски имоти с възстановено право на 

собственост да искат от Кмета на общината по местонахождение на имотите, да се 

изземва същите с негова заповед от лицата, които ги ползват без правно основание.  

Направено е историческо и лексическо тълкуване, а също така са ползвани и 

мотивите към законопроекта, с който е въведено правилото през 1997г. 

В този смисъл е прието, че волята на законодателя е била – да се допусне, като 

изключение от общия ред за защита на правото на собственост и владение, на 
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частноправни субекти, административна намеса, но само за тези земи, които са 

земеделски по своето предназначение.  

Анализирани са новелите на чл.1 и чл.2 ЗСПЗЗ, с оглед изрично очертания 

предметен обхват на правната уредба и легалната дефиниция на понятието "земеделски 

земи", като е прието категорично, че законодателят при условията на изричното 

регламентиране в легалната дефиниция е изключил определянето като земеделски земи 

на тези, които се намират в границите на урбанизираните територии.  

Извод за неприложимост на производството по чл.34 ал.1 от ЗСПЗЗ по отношение 

на имоти, възстановени по ред на ЗСПЗЗ, но намиращи се в урбанизирани територии, се 

налагало и с оглед цялостната редакция на ставало дума за земи с предназначение за 

земеделско ползване. Така например условията по чл.34 ал.6 ЗСПЗЗ, които 

задължително се включват в заповедта за изземване, не са относими за имоти в 

урбанизираните територии, доколкото за имоти с такава характеристика не се 

предвижда компенсаторен режим за определяне на гаранция. 

Друг важен стълб на разсъжденията се обосновавал и с оглед изричните 

разпоредби на чл.34 ал.4 и ал.8 ЗСПЗЗ. С тези текстове се уреждал режимът за изземване 

на имоти, собственост на общините и държавата, като изрично било предвидено, че 

става дума за земи от общинския, съответно от държавния поземлен фонд.  

Така с предвидената цялостна регламентация в чл.34 ал.1 - ал.9 от ЗСПЗЗ се 

налагал извода, че целта на законодателя е била да създаде единен ред и бърза 

процедура за изземване на земи със земеделско предназначение, независимо кой е 

титулярят на собственост.  

Оборена е тезата, че определящ при преценката за приложимостта на 

процедурата по чл.34 ал.1 от ЗСПЗЗ е юридически факт на възстановяване на 

собствеността, а освен това е отбелязано, че, ако законодателят е имал за цел да създаде 

извънреден административен способ за уреждане на спорове за собственост по 

отношение на реституирани имоти, то при спазване на принципа за пропорционалност 

и съразмерност аналогичен ред би следвало да се предвиди и по отношение на имоти, 

възстановени по всички реституционни закони. 

По изложените съображения Общото събрание на колегиите на ВАС на РБ е 

приел следното тълкуване: „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“. 
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2.Тълкувателно решение № 2 от 16.04.2013 г. на ВАС по т. д. № 4/2011 г., 

докладчик съдията Бисерка Коцева. 

Инициатор на искането за приемане на тълкувателното решение – Главният 

прокурор на РБ. Причина за искането – констатирана противоречива съдебна практика. 

Поставеният проблем касае приложението на материално-правната норма – тази на 

чл.21 ал.1, т.6 ЗМСМА. Приемането на тълкувателният акт не е бил последван от 

промени в действащото законодателство, отнасящи се до спорния 

въпрос.Тълкувателното решение представлява към настоящия момент приложим акт. 

Същото е способствало за преодоляване на противоречивата практика на съда. Налице 

са особени мнения при приемането му.  

Спорният въпрос е бил: „Допустим ли е съдебен контрол на решенията на 

общинските съвети по чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация? " 

Противоречивата съдебната практика, се е изразявала в това, че по поставения 

въпрос част от съдебните състави приемали, че независимо от това дали определят в 

съдебните си актове оспореното решение по чл. 21, ал. 1, т. 6 ЗМСМА като нормативен 

или общ административен акт, съдебният контрол за законосъобразност е допустим.  

Тази допустимост е обоснована с това, че законът не предвижда изрично 

ограничение на правомощията за оспорване, свързани с предмета на този вид решения 

на общинските съвети, с оглед обществените отношения, които те регламентират или 

засягат.  

Изходено е от положението, че всички решения на общинските съвети, издадени 

в изпълнение правомощията им по чл. 21 от ЗМСМА по определение, представляват 

решения по упражняване на местното самоуправление. Освен това, доколкото самият 

бюджет представлява по естеството си финансов акт, който се приема с решение на 

общинския съвет, то изискванията за законосъобразност на този, следва да бъдат 

контролирани в производство по оспорването на това решение. Наблегнато е на 

обстоятелството, че общинският бюджет съгласно определението на чл.3 ал.2 от Закона 

за общинските бюджети представлява самостоятелна финансова сметка за приходите и 

разходите на общината за една календарна година, която се управлява от органите на 

местното самоуправление, което обаче не изключва допустимостта на оспорването им 

пред съда.  

Доводи са почерпани и от тълкувателно решение № 5/10.12. 2008 г. на ВАС, а 

също и от мотивите на решение № 7/16.06.2005 г. на Конституционния съд на Република 

България.  
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Други съдебни състави от ВАС приемали, че специалният закон не предвижда 

съдебно обжалване на решенията на общинските съвети по чл. 21, ал.1, т.6 ЗМСМА, а и 

самият характер на актовете, касаещи местното самоуправление, изключва съдебното 

им оспорване за законосъобразност по реда на АПК.  

В този смисъл съставите приемали, че по своята правна същност решенията по 

чл.21 ал.1, т.6 ЗМСМА съставляват действия по местно самоуправление, контролът 

върху които се осъществява съобразно нормите на специалния закон, в които 

законодателят е регламентирал този контрол да се извършва от местната общност по 

ред, определен от общинските съвети и от Сметната палата, но не и по съдебен ред.  

Тръгвайки от тези две противоположни позиции при обсъждането е надделяло 

първото становище, поради което участвалите в гласуването съдии от състава на ВАС 

са приели за основателни именно доводите, изложени по-горе в подкрепа на тази теза, 

докато други 14 съдии са били на обратното становище, за което приложили особеното 

си мнение. 

Основата на мотивите на мнозинството от съдиите са свързани няколко 

обстоятелства. На първо място е посочено, че решението на общинския съвет по чл.21 

ал.1, т.6 ЗМСМА, с което се приема и изменя годишният бюджет на общината и се 

приема отчетът за изпълнението му, е общ административен акт по смисъла на чл.65 

АПК.  Така като административен акт попада в категорията на "актовете" по чл.45 ал.3 

от Закон за местно самоуправление и местна администрация, които подлежат на 

оспорване пред съответния административен съд. 

На следващо място се приема, че решението на общинския съвет по чл.21 ал.1, 

т.6 ЗМСМА е завършен административен акт, т.е. краен акт, а от логическото и 

систематично тълкуване на разпоредбите на чл. 45, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 ЗМСМА, с оглед 

употребеното от законодателя родово понятие "актовете на общинския съвет" следва, 

че регламентацията на оспорването е относима към всички актове на общинския съвет. 

Отречено е на следващо място решението на общинския съвет по чл.21, ал.1, т.6 

ЗМСМА да е част от процедура/действие по местното самоуправление, разписана в 

специален закон, завършваща със заверка от Сметната палата или да е фактическо 

действие, дължимо поведение на органа, предписано от закона.  

Отбелязано е, че ЗОБ не съдържа от своя страна изрична разпоредба, 

преграждаща възможността за съдебен контрол върху акта на ОбС, но контролът по чл.5 

ЗОБ не е контрол за законосъобразност на акта, който се упражнява от съда по реда на 

чл. 145 от АПК. 

Изключването на съдебния контрол за законосъобразност на решенията на 

общинските съвети следва да е изрично, а не изведено по тълкувателен път, за което са 
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се позовали и на чл.120 ал.2 от Конституцията на Република България в решение 

№21/1995г. по к. д. №18/1995г. и решение № 13/22.07.93г. по к. д. № 13/1993 г.  

По отношение контролът, осъществяван от Сметната палата, е посочена, че той е 

последващ по изпълнението на бюджета, а като допълнителен аргумент в подкрепа е 

посочено и ТР № 5/10.12.2008 г. по т. д. № 20/2007 г. на ВАС, съобразно които "всички 

решения на общинския съвет" подлежат на съдебен контрол.  

По изложените съображения Общото събрание на колегиите във Върховния 

административен съд е приело с мнозинство следното решение: „Съдебен контрол на 

решенията на общинските съвети по чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация е допустим“. 

Дванадесет съдии са подписали тълкувателния акт с особено мнение, според 

което съдебният контрол на посочената категория актове на органа на местно 

самоуправление не е допустим по посочен ред, тъй като считат, че самият характер на 

разглежданите актове на ОбС няма правната същност на акт по смисъла на АПК. 

Решението на общинския съвет нито съдържа административноправни норми, нито пък 

отговаря на изискванията за общ административен акт или подзаконов 

административен акт по смисъла на чл.75 АПК, поради което не би могло да се приеме, 

че подлежи на оспорване пред съд.  

Недопустимост на оспорване на решенията по чл.21 ал.1, т.6 ЗМСМА е счетено, 

че се съдържа и в самата процедура по съставянето, приемането, изменението и 

отчитане на годишния бюджет на общината, предоставена в изключителна 

компетентност на органите на местното самоуправление и местната администрация, в 

съответствие с регламентацията на ЗОБ.  

Оспорване за законосъобразност пред съответния административен съд е 

допустимо само спрямо актове по смисъла на АПК, каквито не са решенията на 

общинския съвет по чл.21, ал. 1, т.6 ЗМСМА. Отбелязано е, че в ЗОБ разпределението 

на средствата е предоставено на преценката на общинския съвет, като орган на местно 

самоуправление, която също е преценка по целесъобразност, което изключва и на това 

основание контрола за законосъобразност, предвиден в чл. 145 АПК.  

 

3.Тълкувателно решение № 3 от 16.04.2013 г. на ВАС по т. д. № 1/2012 г., 

докладчик съдията Севдалина Червенкова. 

Инициатор на искането за приемане на тълкувателното решение – Главният 

прокурор на РБ. Причина за искането – констатирана противоречива съдебна практика. 

Поставеният проблем касае приложението на процесуално-правната норма – тази на 

чл.149 ал.5 АПК. Приемането на тълкувателният акт не е бил последван от промени в 
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действащото законодателство, отнасящи се до спорния въпрос.Тълкувателното 

решение представлява към настоящия момент приложим акт.Същото е способствало за 

преодоляване на противоречивата практика на съда. Не са налице особени мнения при 

приемането му.  

Спорният въпрос е бил: "При оспорване на административни актове с искане 

за обявяване на нищожност към кой момент се преценява наличието на правен 

интерес за оспорващия - към момента на подаване на жалбата или към момента 

на издаване на оспорения административен акт?" 

Противоречивата съдебната практика, се е изразявала в това, че по поставения 

въпрос част от съдебните състави приемали, че валидността на процесуалните действия 

следва да е налице при извършването им, поради което първоначалната допустимост на 

оспорването се преценява към момента, в който то е направено, а не към момента на 

издаването на оспорения административен акт. Тези състави намирали, че наличието на 

процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата, включително процесуалната 

легитимация, се преценява към момента на подаването и. Ако към момента на издаване 

на административния акт жалбоподателят не е бил сред лицата, имащи право да го 

обжалват, но към момента на подаване на жалбата е сред тях, тя ще е допустима, както 

и обратното - ако при издаване на акта е имал право на жалба, което при подаването и е 

изгубил, ще е недопустима.  

Други съдебни състави от ВАС приемали, че право да оспорват, включително и 

да искат прогласяване на нищожност на административен акт, имат заинтересуваните 

лица. Тези състави се позовавали на чл.149 ал.5 АПК, съгласно който правен интерес да 

искат обявяване нищожността на административния акт имат тези лица, чиито права и 

законни интереси са засегнати към момента на издаването му и които са идентични с 

кръга на заинтересуваните лица, имащи право да оспорват заповедта като 

незаконосъобразна.  

Тръгвайки от тези две противоположни позиции при обсъждането е надделяло 

първото становище, поради което участвалите в гласуването съдии от състава на ВАС 

са приели за основателни именно доводите, изложени по-горе в подкрепа на тази теза. 

В мотивите си съдиите са тръгнали  от анализа на правната същност на понятията 

"правен интерес" и "нищожност". 

Отбелязано е, че обявяването на нищожността от съда може да стане по два 

начина - когато при оспорване на административен акт, в законово определения срок, 

съдът констатира, че актът е нищожен, и при изрично сезиране на съда с искане за 

прогласяване на нищожност - безсрочно по реда на чл.149 ал.5 АПК. В двата случая за 

оспорването е необходимо да е налице правен интерес на оспорващия. Такъв интерес за 
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оспорващия е налице, ако без това оспорване не би могъл да защити своите права и 

законни интереси, ако искането за прогласяване на нищожност е абсолютно необходим 

и единствен процесуален способ за правната му защита с оглед избягване на 

неблагоприятни правни последици.  

Разгледана е релацията: средство – цел, като е заключено, че проце-

суалноправният интерес е инструментът за защита на засегнатите права и интереси и 

това е именно причината за изискването той да е налице към момента на оспорването - 

подаване на жалбата или искането за обявяване на нищожност. Затова той е и 

положителна процесуална предпоставка, от категорията на абсолютните, като трябва да 

е личен, пряк и непосредствен. 

Прието е, че след като законодателят не обвързва обявяването на нищожността 

на административен акт със срок, то не би могло да бъде отказано на правоимащия да 

поиска от съда да прогласи нищожността на акт, който го уврежда или би го увредил, 

но само ако съдът вече не се е произнесъл относно неговата законосъобразност. Така 

решението, с което е отхвърлено оспорване за отмяна на административен акт като 

незаконосъобразен, е пречка за оспорването на този акт като нищожен.  

Съдът не следва да ограничава със срок и intuito personae правото на иск за 

прогласяване на нищожност, още повече след като в закона липсва изрична разпоредба 

за това.  

Прието е също така, че ограничаването на кръга от лица, които имат 

непосредствен, личен и пряк интерес от оспорване с цел прогласяване на нищожността 

на административен акт, засягащ ги лично, само до тези, които са имали правен интерес 

към момента на издаване на акта, води до прекалено стеснителното тълкуване на закона, 

до лишаването на правните субекти от правна защита.  

Обосновано е, че след като с процесуалното правило на чл.149 ал.5 АПК искането 

за прогласяване на нищожност на административните актове е определено от 

законодателя да е без ограничение във времето, то следва, че и допустимостта на 

оспорването се преценява към момента на подаването му. Или при контрола за 

законосъобразност се преценява съответствието на административния акт със закона, 

докато при нищожността - тази преценка се свежда до извеждането на един много тежък 

порок, тежък до степен да направи невъзможно съществуването на акта като такъв.  

Изведено е като краен извод, че във всички случаи, при оспорване на 

административните актове с искане за прогласяване на нищожност, трябва да се докаже 

пред съда, че е налице засягане или предстоящо засягане на права или законни интереси. 

Правният интерес следва да е правомерен, личен и обоснован, както и да е налице към 

момента на предявяване на претенцията пред съда.  
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По изложените съображения Общото събрание на колегиите на ВАС на РБ е 

приел следното тълкуване: „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“. 

 

2014г.  

 

 1.Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. на ВАС по т. д. № 1/2013 г., 

докладчик съдията Лозан Панов 

Инициатор на искането за приемане на тълкувателното решение – Министърът 

на правосъдието на РБ. Причина за искането – констатирана противоречива съдебна 

практика. Поставеният проблем касае приложението на материално-правната норма – 

тази на чл.189 ал.4 ЗДвП. Приемането на тълкувателният акт е бил последван от 

промени в действащото законодателство, отнасящи се до спорния въпрос. 

Тълкувателното решение към настоящия момент не се прилага за случаите след 

настъпилото законово изменение. Същото е способствало за преодоляване на 

противоречивата практика на съда. Не са налице особени мнения при приемането му.  

Спорният въпрос е бил: „В хипотезата на чл. 189, ал. 4 от Закона за 

движението по пътищата (ЗДвП) техническото средство, установяващо и 

заснемащо нарушение, следва ли да бъде монтирано само стационарно, или може 

да бъде и мобилно?“ 

Противоречивата съдебната практика, се е изразявала в това, че по поставения 

въпрос част от съдебните състави на районните и административните съдилища 

приемали, че налагане на административно наказание посредством издаването на 

електронен фиш,може да се осъществи само и единствено в хипотезата на ползвано 

стационарно техническо средство, като са черпени аргументи от систематичното 

тълкуване на чл.189, ал. 4, вр. чл. 165, ал. 2, т. 6 и 7 ЗДвП. 

Други съдебни състави на същите съдилища приемали, че след като разпоредбата 

на чл.189 ал. 4 ЗДвП, предвиждаща единствено, че нарушението следва да бъде 

установено и заснето с техническо средство, без да се посочва неговият вид, то същото 

може да бъде както стационарно, така и мобилно. 

Тръгвайки от тези две противоположни позиции при обсъждането е надделяло 

първото становище, поради което участвалите в гласуването съдии от състава на ВАС 

са приели за основателни именно доводите, изложени по-горе в подкрепа на тази теза. 

За да обосноват тезата си съдиите извършили анализ на легалната дефиниция на 

понятието "електронен фиш", съдържаща се в § 1 от ДР на ЗАНН и възпроизведена и в 
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§ 6, т. 63 от ДР на ЗДвП, поради което заключили, че електронният фиш е своеобразен 

властнически акт с установителни и санкционни функции. Т.е. той е едновременно и 

АУАН, и НП, но само по отношение на правното му действие, но не и по форма, 

съдържание, реквизити и процедура по издаване.  

По отношение последния аспект общата регламентация на ЗАНН е като цяло 

неприложима, като важат правилата, посочени в ЗДвП. 

При анализиране на спорния въпрос е пристъпено към изясняване и на 

използваните термини "стационарно" и "мобилно техническо средство", които не са 

били законово дефинирани към този момент.  

В тази насока и по тълкувателен път е прието, че стационарно техническо средст-

во е това, което е предварително позиционирано и трайно поставено на пътя и което 

функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган, а мобилни технически 

средства са всички останали, които са прикрепени към служебен автомобил на 

контролните органи. 

От анализа на новелата на чл.189 ал.4 ЗДвП е извлечен извод, че за да се издаде 

електронен фиш следва нарушението да е установено и заснето с автоматизирано 

техническо средство, но единствено когато то е предварително стационарно 

позиционирано със съответните предварителни обозначения за съществуването му, 

работи на автоматичен режим, без нужда от обслужване от съответен контролен орган. 

В останалите случаи, при използване на мобилни технически средства, обслужвани и 

използвани непосредствено от контролен орган, тази разпоредба е неприложима, тъй 

като това би довело до заобикаляне на закона и стимулиране на незаконосъобразно 

бездействие на контролните органи. 

Последващо е била анализирана процедурата по поставяне на техническите 

средства, вкл. и изискването за предварително обозначение на местата за контрол, като 

е акцентирано че точното място на нарушението има важно значение, с оглед защитата 

на евентуалния нарушител.  

В тази връзка е прието, че обозначаването на мястото на нарушението само чрез 

използването на GPS система и географско обозначение за местоположението не е 

достатъчно за локализирането му, поради което са необходими ясни правила за 

използването на мобилни технически средства за описване на мястото на нарушението. 

Ето защо е прието, че в тези случаи и след като контролните органи са на място, то 

реализиране на нарушението следва да се осъществи по общия ред на ЗАНН - чрез 

съставяне на АУАН с описание на констатираното нарушение и в сроковете по чл. 34 

ЗАНН да се издаде НП с налагане на съответното административно наказание.  
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Формиран е и краен извод, че прилагането на процедурата по чл.189 ал.4 и сл. 

ЗДвП, в отсъствие на законово предвидените условия, води до ограничаване на правото 

на защита на наказаното лице, тъй като последното е лишено от възможността за 

оспорване на констатациите още в момента на тяхното установяване.  

По изложените съображения Общото събрание на колегиите на ВАС на РБ е 

приел следното тълкуване: „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“. 

След приемате на решението е последвала законова промяна, направена първо с 

приемане изменение на ЗДвП – ДВ бр.19/2015г. Дефинирани са били понятията за 

"Автоматизирани технически средства и системи" – т.65 §6 ДР на ЗДвП, а също така е 

изменена и самата норма на чл.189 ал.4 ЗДвП и то двукратно, вкл. и с ДВ бр.101/2016г., 

поради което след изчерпване на казусите от преди измененията, тълкувателният акт ще 

е загубил значение.  

 

2.Тълкувателно решение № 2 от 26.02.2014 г. на ВАС по т. д. № 2/2013 г., 

докладчик съдията Соня Янкулова. 

  Инициатор на искането за приемане на тълкувателното решение – Омбудсманът 

на РБ. Причина за искането – констатирана противоречива съдебна практика. 

Поставеният проблем касае приложението на материално-правната норма – тази на 

чл.192а ЗМВР. Приемането на тълкувателният акт е бил последван от промени в дейст-

ващото законодателство, отнасящи се до спорния въпрос.Тълкувателното решение 

представлява и към настоящия момент приложим акт, въпреки законовото изменение. 

Същото е способствало за преодоляване на противоречивата практика на съда.Не са 

налице особени мнения при приемането му.  

Спорният въпрос е бил: "Притежава ли белезите на индивидуален 

административен акт, по смисъла на чл. 21 АПК, заповедта на министъра на 

вътрешните работи по чл.192а 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?" 

Противоречивата съдебната практика, се е изразявала в това, че по поставения 

въпрос част от съдебните състави приемали, че заповедта на министъра на вътрешните 

работи, издадена на основание чл.192а, ал. 1 от ЗМВР /понастоящем отменен/, за 

преместване на държавен служител при служебна необходимост или при изменение на 
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оперативната обстановка в същото или в друго населено място на същата или на друга 

длъжност в рамките на притежаваната категория за срок до една година, не е 

индивидуален административен акт, тъй като мястото на изпълнение на държавната 

служба в МВР не е сред елементите, характеризиращи длъжността съгласно чл. 170 

ЗМВР/отм./ и Класификатора на длъжностите в МВР. Поради това промяната на 

мястото, където държавната служба в министерството се изпълнява, при непроменена 

категория, не се отразява върху служебното правоотношение. Не е налице промяна на 

последното, поради което актът на министъра не засяга субективни права на държавния 

служител, не му създава допълнителни задължения и не се отразява на правната му 

сфера като държавен служител. 

Други съдебни състави обаче приемали, че заповедта на министъра по чл.192а, 

ал. 1 ЗМВР е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 АПК, тъй като 

мястото на изпълнение на държавната служба в МВР е един от основните елементи на 

служебното правоотношение и едностранната му промяна пряко въздейства върху 

правата и интересите на адресата на акта, породени от статуса му на държавен служител. 

Тръгвайки от тези две противоположни позиции при обсъждането е надделяло 

второто становище, поради което участвалите в гласуването съдии от състава на ВАС 

са приели за основателни именно доводите, изложени по-горе в подкрепа на тази теза. 

 На първо място е изходено от статута на служителите на МВР, като е посочено, 

че те са държавни служители и техният правен статус не е по-различен от този на 

останалите държавни служители, независимо че правният им статус е регламентиран в 

специален закон.  

Посочено е, че актът за назначаване на държавния служител, трябва да 

регламентира основните елементи на правоотношението, вкл. и мястото, на което ще 

изпълнява функцията си, което се дефинира от една страна като място, което 

съответната длъжност заема в системата на държавната администрация, а от друга, 

териториално определеното пространство, където служителят изпълнява служебните 

функции.  

Всяка длъжност е ситуирана в точно определена структура на министерството, 

т.е. има своето място. Следователно служебно правоотношение на държавния служител 

в МВР може да възникне само за конкретно определена длъжност в структурата на 

ведомството, т.е. за определено място на изпълнение на службата/място на работа/.  

означава, че служебното правоотношение възниква за точно определено в 

пространствен аспект място на работа.  

apis://Base=NARH&DocCode=40600&ToPar=Art170&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40600&ToPar=Art170&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40600&ToPar=Art192а_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40600&ToPar=Art192а_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2024&ToPar=Art21&Type=201/


                                                                                                                          
 

82 

 

Посочено е, че за разлика от мястото на изпълнение на службата (мястото на 

работа), работното място се определя едностранно от съответния орган и може да бъде 

променяно едностранно по всяко време от йерархичния ръководител. 

Формиран е извод, че мястото на изпълнение на държавната служба в 

министерството като конкретна длъжност, намираща се в точно пространствено 

определена структура, е съществен елемент на служебното правоотношение, поради 

което и актът за назначаване трябва задължително да го определи.  

Като основен елемент на служебното правоотношение неговото изменение без 

прекратяване на съществуващото правоотношение и възникване на ново такова, т. е. без 

съгласие на страните по правоотношението и последвало от това назначаване по 

смисъла на чл.191 и 192 ЗМВР, е допустимо от законодателя именно чрез института на 

преместване при условията на чл.192а ЗМВР.  

В този смисъл правомощието на министъра, визирано в последната норма, пряко 

влияе върху условията, при които се осъществява служебното правоотношение и 

правната форма, която законодателят му е придал, е на административен акт - 

юридически израз на предоставената му от държавата власт ,като този акт не е само 

вътрешнослужебен, макар целта му да е в интерес на службата. Той пряко и едностранно 

променя съществени елементи на служебното правоотношение и така засяга права и 

законни интереси на държавния служител, породени от законосъобразно възникнало 

служебно правоотношение. Изложеното характеризира акта на министъра по чл.192а 

ал.1 ЗМВР като индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК.  

И тъй като ЗМВР не съдържа изрична забрана за оспорване по съдебен ред на 

акта на министъра по чл. 192а, ал. 1 ЗМВР,то неговото оспорване по съдебен ред е 

допустимо, като то не ограничава дискрецията на министъра за преценка на условията, 

при които е допустимо преместването, а ясна е нормата на чл.169 АПК, според която 

съдът извършва контрол за законосъобразност и на индивидуални административни 

актове, които органът издава при условията на оперативна самостоятелност. 

По изложените съображения Общото събрание на колегиите на ВАС на РБ е 

приел следното тълкуване: „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.“ 

     След приемане на тълкувателния акт ЗМВР е бил отменен изцяло, като е приет 

изцяло нов закон, обн. ДВ бр.53/2014г., който обаче съдържа сходно правило – това на 
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чл.165 ЗМВР, в чиято ал.6 се сочи вече възможността за обжалване на заповедта за 

временно преназначаване, поради което поставеният тук въпрос не създава за напред 

възможност за генериране на противоречива практика и на това отделно основание. 

 

3.Тълкувателно решение № 3 от 3.07.2014 г. на ВАС по т. д. № 5/2013 г., ОСК, 

докладчик съдията Фани Найденова 

     Инициатор на искането за приемане на тълкувателното решение – 

Омбудсманът на РБ. Причина за искането – констатирана противоречива съдебна 

практика. Поставеният проблем касае приложението на материално-правните норми – 

тази на чл.82 ал.1,б. „а“ ЗАНН и чл.175 ал.3 ДОПК. Приемането на тълкувателният акт 

не е бил последван от промени в действащото законодателство, отнасящи се до спорния 

въпрос.Тълкувателното решение представлява към настоящия момент приложим 

акт.Същото е способствало за преодоляване на противоречивата практика на съда. Не 

са налице особени мнения при приемането му.  

Спорните въпроси са били два: „1. Приложими ли са 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 по отношение на имуществената санкция, наложена с влязло в сила 

наказателно постановление? 2. Приложима ли е разпоредбата на чл.175, ал.3 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и по отношение на имуществените 

санкции?“ 

Противоречивата съдебната практика, се е изразявала в това, че по поставените 

въпроси част от съдебните състави приемали, че краткият 2-годишен давностен срок за 

изпълнение, съответно абсолютната 3-годишна давност, се прилагат само спрямо 

глобата, така както е изрично предвидено в сочената разпоредба, мотивирайки се с това, 

че разпоредбата на чл.82 от ЗАНН визира давностни срокове за изчерпателно 

изброените от законодателя административни наказания, едно от които е глобата, и 

разпоредбата на чл. 82, ал. 1, б. "а", ал. 2 и 3 от Закона не може да се тълкува 

разширително и да се прилага по аналогия и за имуществените санкции. За последните 

ще се прилага общият 5-годишен давностен срок по чл.171 ал.1 ДОПК, респективно - 

абсолютната 10-годишна погасителна давност по ал. 2 на чл. 171 от ДОПК относно 

изпълнението на публичните вземания. 

Що се отнася до възраженията за недължимост на лихви върху наложените 

имуществени санкции в същата група съдебни решения съдебните състави на 

административните съдилища прилагали точно разпоредбата на чл. 175 ал.3 ДОПК и 

приемали, че изключението за недължимост на лихви е предвидено само за глобите и е 
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неприложимо по отношение на имуществените санкции, за които са приложими 

разпоредбите на чл. 162, ал. 2, т. 8 и т. 9 ДОПК, съгласно които лихвите върху всички 

публични вземания, включително и тези по т.7 на ал. 2 от чл. 162 от ДОПК - по влезли 

в сила наказателни постановления, са публични вземания, като изключение за 

недължимост на лихви е предвидено само за глобите с разпоредбата на чл. 175, ал. 3 от 

ДОПК.  

Други съдебни състави на административните съдилища приемали, че чл.82, ал. 

1, б. "а" от ЗАНН и чл. 175, ал. 3 от ДОПК, относими към "глобите", са приложими по 

аналогия и спрямо "имуществените санкции", наложени на юридически лица или 

еднолични търговци с влезли в сила наказателни постановления. Развити са 

съображения, че след като предпоставките и редът за санкциониране на 

административните нарушения с глоба или имуществена санкция е идентичен от 

обективна страна, то различното третиране на длъжниците на публични вземания от 

гледна точка на субекта - физическо, юридическо лице или едноличен търговец, следва 

да се приеме като недопустимо. С така изложени мотиви тези съдебни състави 

приемали, че в чл. 82, ал. 1, б. "а" от ЗАНН и в чл.175 ал.3 ДОПК е допуснат 

законодателен пропуск, който следва да бъде преодолян по реда на чл.46 ал. 2 от ЗНА и 

тези норми да се приложат и за имуществените санкции.  

Тръгвайки от тези две противоположни позиции при обсъждането е надделяло 

първото становище, поради което участвалите в гласуването съдии от състава на ВАС 

са приели за основателни именно доводите, изложени по-горе в подкрепа на тази теза. 

За да се даде отговор на двата въпроса, поставени в искането на общото събрание 

на колегиите на ВАС е приело за необходимо първо да изясни институтът на 

"имуществената санкция", въведена с разпоредбата на чл.83 ал. 1 от ЗАНН и да я 

съпостави с "глобата“.  

Така, след направения анализ, е прието, че „Имуществената санкция“ е отделен 

правен институт, въведен с разпоредбата на като обективна, безвиновна отговорност на 

юридическите лица и едноличните търговци за неизпълнение на задължения към 

държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност, поради което очевидно 

самият законодател е напривил ясно разграничение между глобата и имуществената 

санкция като правни термини и правни институти.  

Двата института са самостоятелно регламентирани и са въведени с различни 

нормативни разпоредби. Имуществената санкция не е сред административните 

наказания, визирани в чл.13 ЗАНН.Поради това правилата, приложими към глобите, 

налагани на физически лица, не следва механично да се прилагат към имуществените 

санкции, налагани на юридически лица и на еднолични търговци, за които налагането 
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на имуществена санкция няма характера на глобата като реализиране на админист-

ративнонаказателна отговорност, която по дефиниция е лична и която може да се носи 

само от физически лица.  

Наблегнато е, че разликата между наказанието "глоба" за физическите лица и 

"имуществената санкция" за юридическите лица и едноличните търговци се свежда до 

субекта на отговорността, поради което тези различия не допускат приложимост по 

аналогия на разпоредбите, касаещи наказанието глоба, и за имуществената санкция. 

С  оглед този генерален извод е прието, че текста има за приложно поле 

единствено давността за изпълнение на наказанието "глоба" и не е налице 

законодателен пропуск или непълнота в закона, за да се приеме, че той е приложим и за 

"имуществената санкция".  

За имуществената санкция по чл.83 ЗАНН, като вид публично вземане по 

смисъла на чл.162 ал.2, т.5, вр. т.7 ДОПК, давността е уредена в чл. 171 от Кодекса.  

Така кратката 2-годишна погасителна давност по чл. 82, ал. 1, б. "а" от ЗАНН се 

явява изключение по смисъла на предложение последно от ал.1 на чл.171 от ДОПК - 

"предвиден в закон по-кратък давностен срок", но има приложение само за изрично 

предвиденото в разпоредбата административно наказание "глоба" и не може да се 

приложи по аналогия и за "имуществената санкция". 

Анализът на приложимите правни разпоредби налага извода, че не е налице 

законодателен пропуск или непълнота по смисъла на чл.46 от ЗНА, за да се приложат 

по аналогия разпоредбите на чл.82, ал.1, б."а", ал.2 и 3 от ЗАНН и наказания, предвидени 

за глобите, и по отношение на имуществените санкции. 

Що се отнася до приложимостта на изключението по чл. 175, ал. 3 от ДОПК за 

недължимост на лихви върху глоби и по отношение на имуществените санкции, то 

отново е взето предвид специалното разрешение в посочената законова новела и че то 

касае само глобите, но не и имуществените санкции. 

Посочено е, че при липса на специална уредба за недължимост на лихви върху 

имуществените санкции, приложима е общата разпоредба на ал.1 на чл.175 от ДОПК - 

върху неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва 

в размер, определен в съответния закон. По отношение на имуществените санкции не е 

приложим и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни 

вземания, защото имуществените санкции не са подобни на тях вземания, а 

самостоятелен вид публично вземане. 

Не е налице законодателен пропуск или неяснота, за да се прилага разпоредбата 

на чл.175 ал.3 от ДОПК. 
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По изложените съображения Общото събрание на колегиите на ВАС на РБ е 

приел следното тълкуване: „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.“ 

 

4.Тълкувателно решение № 4 от 13.12.2014 г. на ВАС по т. д. № 3/2013 г., І и 

ІІ колегия, докладчик съдията Здравка Шуменска. 

Инициатор на искането за приемане на тълкувателното решение – Омбудсманът 

на РБ. Причина за искането – констатирана противоречива съдебна практика. 

Поставеният проблем касае приложението на материално-правната норма – тази на 

чл.17 ал.8 ЗСПЗЗ. Приемането на тълкувателният акт не е бил последван от промени в 

действащото законодателство, отнасящи се до спорния въпрос. Тълкувателното 

решение представлява към настоящия момент приложим акт.Същото е способствало за 

преодоляване на противоречивата практика на съда. Не са налице особени мнения при 

приемането му.  

Спорният въпрос е бил: „Представлява ли индивидуален административен 

акт по смисъла на чл.21 АПК отказът (изричен или мълчалив) на министъра на 

земеделието и храните по чл.17, ал.8 от Закона за собствеността и ползуването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) за издаване на 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?“ 

Противоречивата съдебната практика се е изразявала в това, че по поставения 

въпрос част от съдебните състави приемали, че само заповедта на министъра на 

земеделието и храните, с която на основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ се нарежда 

преработване на влезлия в сила план за земеразделяне и на одобрената карта на 

съществуващите или възстановими на терена стари граници, може да се обжалва по 

съдебен ред, докато отказът (мълчалив или изричен) за издаване на заповед за 

преработване по чл.17, ал.8 от закона не е индивидуален административен акт по 

смисъла на чл.21 АПК. Според тях посочената законова разпоредба не съдържа 

задължение за административния орган да издаде заповед за преработване, а предоставя 

само възможност, която министърът има право да упражни по собствена преценка. 
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Други съдебни състави приемали, че мълчаливият или изричният отказ на 

министъра на земеделието и храните да издаде заповед за преработване на влязъл в сила 

план за земеразделяне и на одобрена карта на съществуващите или възстановими на 

терена стари граници при явна фактическа грешка на основание чл.17, ал. 8 ЗСПЗЗ е 

индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 АПК. 

Тръгвайки от тези две противоположни позиции при обсъждането е надделяло 

второто становище, поради което участвалите в гласуването съдии от състава на ВАС 

са приели за основателни именно доводите, изложени по-горе в подкрепа на тази теза. 

 Общото събрание е приело, че уредената с посочената законова разпоредба 

хипотеза по констатиране и отстраняване на явна фактическа грешка, която се 

реализира на основание по чл.17 ал.8 ЗСПЗЗ и чл. 26 ППЗСПЗЗ, само по себе си 

представлява смесен фактически състав, който завършва с произнасяне от министъра на 

земеделието и храните с такъв акт по чл.17 ал.8 от закона. 

Така в хипотезата при завършена процедура по реда на чл. 26 ал. 10-13 ППЗСПЗЗ 

с установена явна фактическа грешка в плана за земеразделяне или в одобрената карта 

на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделските 

земи, министърът на земеделието и храните дължи произнасяне. Правомощието му 

обаче е не само предоставеното със закон право, но и задължението за упражняването 

му. Затова и отказът да издаде такава заповед за преработване на влезлия в сила план за 

земеразделяне и на одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена 

стари реални граници на земеделските земи засяга правната сфера на лицата, които 

твърдят, че относно техните имоти е налице явна фактическа грешка, също 

представлява годен за оспорване административен акт. Отказ при това ще е възможен в 

две хипотези: в случаите, когато министърът е сезиран пряко от заинтересованото лице, 

както и когато директорът на областната дирекция "Земеделие" не е направил 

предложението си съгласно чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ.  

Направен е финален извод, че в тези случаи министърът на земеделието действа 

в условията на обвързана компетентност, а съгласно общата клауза на чл.120 ал.2 от 

КРБ е допустимо оспорването на отказите от заинтересованите лица, още повече, че 

както в ЗСПЗЗ, така и в ППЗСПЗЗ, не е изключена изрично възможността за оспорване 

на отказа на министъра на земеделието и храните по чл.17 ал. 8 ЗСПЗЗ. 

По изложените съображения Общото събрание на колегиите на ВАС на РБ е 

приел следното тълкуване: „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 
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чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи е 

индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 АПК.“ 

 

2015г.  

 

1.  ТР №1 от 03.02.2015г. по т.д. №2/2014г. на ОСС от I и II колегия на ВАС, 

докладвано от съдиите Сребрина Христова и Женета Петрова 

Тълкувателното дело е образувано по  искане на омбудсмана на Република 

България 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 документи те 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?” 

С тълкувателното решение I и II колегия на ВАС след проведено  

гласуване „за допустимост” на искането и на основание 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, поради това, че при повторно произнасяне 

по поставения въпрос не е постигнато мнозинство, искането на   омбудсмана на 

Република България до Общото събрание на колегиите на Върховния административен 

съд за приемане на тълкувателно решение е отколонено. 

 

2. ТР №2 от 23.05.2015г. по т.д. №1/2014г. на ОСС от I и II колегия на ВАС, 

докладвано от съдиите Аделина Ковачева и Илияна Дойчева 

Тълкувателното дело е образувано по искане на омбудсмана на Република 

България за приемане на тълкувателно решение за приложимостта на чл. 129, ал. 2 АПК 

при оспорване на административен акт по съдебен и административен ред.  

Поставеният за тълкуване въпрос е: „В кои случаи при едновременно оспорване 

на административен акт по съдебен и по административен ред съдът трябва да спре 

производството съгласно чл. 129, ал. 2 АПК?“ 

Касае се за прилагане на процесуалноправна норма на АПК - чл.129 АПК, 

озаглавена „Съединяване на жалби”. Проблематиката е проследена в 

правноисторически аспект и е извършен анализ и характеристика на контролът за 

законосъобразност и контролът за целесъобразност на административните актове. 
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Прието е, че доколкото контролът за целесъобразност на индивидуалния или общ 

административен акт е от компетентността единствено на по-горестоящия 

административен орган, когато е сезиран с такава жалба, то когато срещу този акт е 

подадена жалба и за незаконосъобразност пред съда, тогава съдът е органът, който 

трябва да спре производството и да изчака решаването на въпроса за целесъобразността 

на акта. Прието е още, че прилагането на правилата чл.129 АПК не е обвързано със 

задължително изискване за идентичност на оспорващите по административен и съдебен 

ред лица.  

По поставения за тълкуване въпрос е постановен следния диспозитив: 

„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“. 

ТР е прието с мнозинство от членовете на ОС на съдиите от ВАС, с особено 

мнение, подписано от читирима съдии, според което целесъобразността на акта е 

оспорена винаги, когато е налице оспорване по административен ред, а оспорването 

пред съда следва да изчака изхода от процеса пред горестоящия административен орган. 

 Даденото тълкуване на чл.129 от АПК е приложимо и понастоящем в практиката 

на административните съдилища.  

 

3. ТР №3 от 23.05.2015г. по т.д. №6/2014г. на ОСС от I и II колегия на ВАС, 

докладвано от съдия Галина Христова. 

Производството по тълкувателното дело е образувано по искане на омбудсмана 

на Република България за приемане на тълкувателно решение по приложимостта на § 

1а, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост във връзка 

с чл. 32, ал. 2 от закона за определяне на равностойно обезщетение при отчуждени 

имоти – „Следва ли като пазарни аналози да се използват сделки за имоти с подобни 

характеристики като отчуждения имот, които се намират в друго землище, но в същия 

район, или само такива, намиращи се в землището на отчуждения имот?“ 

По предложение на председателя на трето отделение на ВАС и на основание т. 

6.2 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на съдиите 

от Първа и Втора колегия на ВАС и от Общото събрание на съдиите от колегиите на 

ВАС в предмета на тълкувателното дело, при упражняване на правомощията на 

председателя на съда по чл. 125 вр. с чл. 128 от Закона за съдебната власт са включени 

допълнително следните въпроси:  
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1.Когато подлежащият на отчуждаване недвижим имот е земеделска или горска 

територия и се намира в землището на Столична община, кои пазарни аналози за сделки 

с подобни имоти следва да се вземат предвид: 

а/ тези за сделки с имоти, находящи се в района на отчуждавания имот, или  

б/ такива за сделки с имоти, находящи се в един и същи квартал с отчуждавания 

имот, предвид разпоредбата § 1а, т. 4, б. „а” от ДР на ЗДС ? 

2.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 ? 

3.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 ? 

4.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 ? 

5.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 ? 

6.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 ?  

Предмет на тълкуване са материалноправни разпоредби на ЗДС.  

С ТР е прието, че с оглед на законодателни промени в срока за произнасяне на 

Общото събрание на колегиите, с които са изменени относимите към предмета на 

делото текстове на чл. 32, ал. 3 и ал. 4 ЗДС, на § 1а , т. 2 ДР на ЗДС, е отпаднало 

основанието за постановяване на тълкувателно решение по въпросите за използването 

на една сделка като пазарен аналог и изследване на пазарните аналози, когато се 

представят доказателства, че възстановена като земеделска земя впоследствие е била 

включена в урбанизирана територия без промяна на предназначението й по установения 

в закона ред. На това основание и позовавайки се на произнасяне в подобна хипотеза - 

с определение № 3 от 16 юли 2009 г. постановено по ТД № 5/2008 г. Общото събрание 
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на съдиите от двете колегии на ВАС е гласулаво тези въпроси да отпаднат от предмета 

на настоящото тълкувателно дело. 

Отделно от това поради отсъствие на противоречива практика Общото събрание 

е  гласувало да отпаднат и въпросите, свързани с определяне пазарната цена на 

отчуждаваните имоти чрез използване на сделки, чийто предмет касае идеални части от 

имоти, апортни вноски под формата на имот, както и въпросите представлява ли 

съществено нарушение от страна на административния орган неспазването на 

посочените в чл. 34, ал. 2, т. 3 ЗДС и § 1а, т. 2 ДР на ЗДС процедурни срокове. 

По изложените съображения производството по образуваното тълкувателно дело 

№ 6 по описа за 2014 година е прекратено в тези му части /по поставените от 

председателя на ВАС въпроси/.  

Въпросът, поставен от омбудсмана е разгледан по същество и след анализ на 

относимите разпоредби на ЗДС и Закона за административно-териториалното деление 

на Република България е прието, следното решение: 

„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“. 

ТР е прието с мнозинство от членовете на ОС на съдиите от ВАС, без особени 

мнения и е доколкото тълкуването е на действащи и към настоящия момент правни 

норми, същото е приложима съдебна практика.  

  

4.  ТР №4 от 27.05.2015г. по т.д. №6/2013г. на ОСС от I и II колегия на ВАС, 

докладвано от съдиите Милена Златкова и Донка Чакърова 

Тълкувателното дело е образувано по искане на председателя на Върховния 

административен съд за приемане на тълкувателно решение на Общото събрание на 

колегиите във Върховния административен съд поради констатирана противоречива 

съдебна практика 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, 
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и как следва да се съобразят сроковете, които Конвенция ТИР предвижда за търсене на 

солидарна отговорност в случая?". 

С тълкувателното решение искането за тълкуване е отклонено изцяло, като по 

първия въпрос и първата част от втория въпрос е прието, че поставения във въпросите 

проблем е предмет на Тълкувателно решение № 3/25.03.2003 г. на Общото събрание на 

Върховния административен съд и наличието на тълкувателно решение, което е 

задължително на основание чл. 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт за органите на 

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

всички органи, които издават административни актове, е пречка за постановяване на 

ново тълкувателно решение по същия въпрос, без да са налице основателни причини за 

отклоняване от установеното задължително тълкуване.  

По втората част от втория въпрос е установено, че не са налице влезли в сила 

съдебни решения, в които да е обсъждано съобразяването на сроковете по Конвенция 

ТИР, предвиждащи търсене на солидарна отговорност, респективно не е налице 

противоречива или неправилна практика по смисъла на чл. 124, ал. 1 от Закона за 

съдебната власт за приемане на тълкувателно решение.  

 

5.  ТР №5 от 22.06.2015г. по т.д. №4/2014г. на ОСС от I и II колегия на ВАС, 

докладвано от съдиите Благоевеста Липчева и Николай Гунчев 

Тълкувателното дело е образувано по искане на главния прокурор на Република 

България на основание чл. 125 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ поради констатирана 

противоречива съдебна практика. Поставените са следните въпроси за тълкуване на  

материалноправни норми на ДОПК: „1. Допустимо ли е със заповедта по чл. 112, ал. 2, 

т. 1 ДОПК директорът на компетентната териториална дирекция да ограничава по 

териториален признак правомощията на определени 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? 2. При неспазване на изискванията на чл. 117, ал. 2, т. 10 ДОПК и липса на 

подпис на някои от органите по приходите в съставения от тях ревизионен доклад 

налице ли е нищожност на издадения ревизионен акт, неразделна част от който е този 

доклад, съгласно чл. 120, ал. 2 ДОПК?“. 

По първия въпрос Общото събрание на колегиите във Върховния 

административен съд приема, че с акта по чл. 112, ал. 2, т. 1 ДОПК, определящ органа 

по приходите, който може да възлага ревизии, териториалният директор упражнява 

организационно-управленско правомощие, но не делегира изрично предоставена му 
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материална компетентност за възлагане на ревизии, тъй като определеният орган по 

приходите е нормативно овластен с това основно правомощие пряко от разпоредбата на 

чл. 112, ал. 2, т. 1 ДОПК. След като първичната материална компетентност на орган по 

приходите е придобита по нормативен път в териториалния й обхват по чл. 7, ал. 1 

ДОПК, то не е допустимо пространствените й предели да се ограничават от 

териториалния директор при персонализацията на органа по приходите, който може да 

възлага ревизии.  

В съответствие с изложените мотиви с т.1 на ТР се приема, че: „1. 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“.  

Тълкувателното решение по т.1 е подписано с особено мнение на 10 съдии от 

ВАС, според които на поставения по т. 1 въпрос, следва да се отговори: „1. Когато 

определя компетентен орган, при условията на чл. 11, ал. 3 във вр. ал. 2, т. 1 от ЗНАП 

във вр. с чл. 112, ал. 2 и чл. 119, ал. 2 от ДОПК, териториалният директор на 

компетентната териториална дирекция по чл. 8 от ДОПК разполага с правомощия да 

определи такъв орган само за част от територията на ръководената от него териториална 

дирекция“. 

По втория въпрос Общото събрание на колегиите във Върховния 

административен съд приема, че 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. 

Според диспозитива на т.2 от ТР: „2. 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“.  

Тълкувателното решение по т.2 е подписано с особено мнение на 5 съдии от ВАС, 

според което становището на мнозинството е неправилно. Изразено е становище, че 

след като РД съгласно чл. 120, ал. 2 от ДОПК е неразделна част от РА, то при липса на 

подпис на един от съставителите на РД, същият е нищожен, а оттам влече нищожност и 

на РА, който е издаден без основание.  

Даденото тълкуване е актуално и понастоящем.  
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6.  ТР №6 от 30.06.2015г. по т.д. №4/2013г. на ОСС от I и II колегия на ВАС, 

докладвано от съдиите Светлозара Анчева и Мира Райчева 

Тълкувателното дело е образувано по искане на главния ррокурор на Република 

България до Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд за 

приемане на тълкувателно решение поради противоречива съдебна практика.  

Предмет на тълкуване са процесуалноправни норми на АПК, като поставени са 

следнте въпроси:  

1. При избор на ред за оспорване съгласно чл. 148 АПК приложима ли е 

разпоредбата на чл. 140, ал. 1 Административнопроцесуалния кодекс (АПК), когато в 

индивидуалния административен акт е посочена само възможността за оспорването му 

по административен ред? 

2. Допустимо ли е оспорването пред съда, 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. 

По първия въпрос е прието, че както липсата на указания, така и дадените 

непълни такива се явяват предпоставка за удължаване на срока за оспорване по смисъла 

на чл. 140, ал. 1 АПК, която е обща норма. Прието е още, че изборността на оспорването, 

регламентирана в АПК, не освобождава административния орган по чл. 59, ал. 2 АПК 

от задължението изрично да посочи в индивидуалния административен акт, че той може 

да се обжалва както по административен, така и по съдебен ред. Изведен е извод, според 

който,както липсата на указания, така и непълните указания по чл. 59, ал. 2, т. 7 АПК - 

с посочване само на един от способите за обжалване, са предпоставка за удължаване на 

два месеца на срока за оспорване на индивидуалния административен акт по смисъла 

на чл. 140, ал. 1 АПК. 

В съотвествие с изложеното е и диспозитива на ТР по т.1, съгласно който: „1. 

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.“. 

ТР в частта му по т.1 е прието с мнозинство от ОС на съдиите на ВАС без особени 

мнения.  

По втория въпрос е прието, че разпоредбата на чл. 149, ал. 3 АПК съдържа три 

хипотези при оспорване по административен ред: оспорване при изрично произнасяне 

от издателя на първоначалния акт, при мълчалив отказ и при мълчаливо съгласие, като 

броенето на срока за обжалване по съдебен ред започва да тече в първата хипотеза - от 
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произнасянето на по-горестоящия административен орган в срока по ал. 1, а във втората 

и третата хипотеза - от крайната дата, на която е следвало да се произнесе. Трудността, 

която възниква при прилагането на последните две хипотези, е свързана с началната 

дата, от която следва да започне да се брои срокът за произнасяне, тъй като неговото 

начало е от получаване на преписката от горестоящия административен орган съгласно 

чл. 97, ал. 1 АПК. Според ТР уредбата в АПК дава възможност жалоподателя да 

проследи изпращането на преписката, т.е. да се установи началният момент, от който се 

брои срокът за произнасяне от по-горестоящия административен орган, а посочената 

трудност следва да се преодолее само de lege ferenda, но не може срокът по чл. 149, ал. 

3 АПК да се характеризира като инструктивен и да дава възможност на засегнатия от 

оспорения административен акт да го обжалва по съдебен ред и след изтичането му.  

Постановения по т.2 диспозитив е следния: „2. 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“. 

ТР в частта му по т.2 е подписано с особено мнение на 21 съдии от ВАС, според 

което е допустимо оспорване пред съда, когато по-горестоящият административен 

орган след изтичане на срока за произнасяне по чл.97, ал.1 АПК се произнесе с решение, 

с което отхвърли жалбата или протеста срещу оспорения по административен ред 

индивидуален административен акт. Според съдиите подписали тълкувателното 

решение с особено мнение, непрецизната правна конструкция на чл. 149, ал. 3 АПК до 

нейното преодоляване de lege ferenda не следва да влече ограничаване правото на 

защита на гражданите по съдебен ред. Късното произнасяне на по-горестоящия 

административен орган създава трудност за адресата на акта при упражняването на 

неговите процесуални права, която не следва да доведе до невъзможност за 

действително реализиране на тези права.  

Със ЗИД на АПК (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г. , в сила от 1.01.2019 г.) се допълни 

чл.97, ал.1, изр.3 от АПК, съгласно което „Компетентният орган е длъжен незабавно да 

уведоми жалбоподателя за датата на получаване на преписката“, като по този начин е 

преодоляна трудността на адресата на акта да установи началният момент, от който се 

брои срокът за произнасяне от по-горестоящия административен орган.  

За тази законодателна промяна несъмнено значение има приетото ТР №6 от 

30.06.2015г. по т.д. №4/2013г. на ОСС от I и II колегия на ВАС. 
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7.  ТР №7 от 12.11.2015г. по т.д. №5/2014г. на ОСС от I и II колегия на ВАС, 

докладвано от съдиите Светлозара Анчева и Мирослав Мирчев 

Производството по делото е образувано по искане на главния прокурор на 

Република България до Общото събрание на колегиите във Върховния административен 

съд за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: „Дължат ли се годишни 

такси по чл. 102, ал. 3, т. 3, б. „а“ и „б“ от Закона за радиото и телевизията за надзор 

върху дейността на лицензираните, съответно регистрираните, радио- и телевизионни 

оператори, когато те не са осъществявали такава дейност?“. 

Въпросът, поставен от главния прокурор на Република България, е вследствие на 

противоречива съдебна практика на ВАС. 

За да се произнесе, Общото събрание на колегиите във Върховния 

административен съд след анализ на материалноправните разпоредби на ЗРТ, приема 

следното решение: „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 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.“. 

Решението е подписано с особено мнение на 17 съдии от Първа и Втора колегия 

на Върховния административен съд, според което предложеното решение е неправилно 

и не следва да се дължат годишните такси по чл. 102, ал. 3, т. 3, б. „а” и „б” ЗРТ от радио- 

и телевизионните оператори, когато не извършват дейност, а имат само издадени 

лицензии, респ. удостоверения за регистрация. 

 Даденото тълкуване е приложимо в практиката на съдилищата. 

 

8.  ТР №8 от 11.12.2015г. по т.д. №1/2015г. на ОСС от I и II колегия на ВАС, 

докладвано от съдия Ваня Пунева 

Тълкувателното дело е образувано по искане на главния прокурор на РБ на 

основание чл. 125 от Закона за съдебната власт за приемане на тълкувателно решение 

по следния въпрос: 

„1. Какъв е правният характер на актовете на органите на Разплащателната 

агенция – Държавен фонд "Земеделие" по чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 33 от Наредба № 9 от 

2008 г. на министъра на земеделието и горите и подлежат ли те на съдебно обжалване 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс?“. 
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С искане председателят на Върховния административен съд е допълнително е 

включен и втори въпрос, свързан с противоречивото прилагане на Закона за 

подпомагане на земеделските производители:  

„2. Допустим ли е самостоятелен 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 система за администриране и контрол, с която се одобрява 

окончателният специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" като част от 

системата за идентификация на земеделските парцели?”. 

Касае е се за прилагане на материалноправни и процесуалноправни разпоредби 

на норми на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). 

По първия поставен въпрос на тълкувателното дело, ОСС от I и II колегия на ВАС 

е анализирало разпоредбите на приложимата правна уредба - Наредба № 9 от 3.04.2008г. 

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.”(Наредба № 9), издадена от министъра на 

продоволствието, въз основа на което е прието, че отпускането на помощ по Наредба 

№9 се извършва при осъществяването на сложен фактически състав – издаден от 

компетентния орган индивидуален административен акт и сключен между страните 

договор за отпускане на помощта. Прието е, че предвид административноправния 

характер на материалното правоотношение, възникнало между административен орган 

и подпомаганото лице, заповедта по чл. 26, ал. 1, т. 3, която е свързана с отказ да се 

извърши второ плащане, а също така и актът по чл. 33 за прекратяване на договора и 

връщане на вече платените суми, представляващ по същество последващ отказ за 

подпомагане, не са волеизявления на равнопоставена страна в частно правоотношение, 

а административни отношения, които са налице не само във фазата по одобрение на 

кандидата за подпомагане, а и във фазата по контрол на изпълнението на задълженията 

на ползвателя на помощта и свързаното с това изплащане на безвъзмездната финансова 

помощ. Извършен е и анализ на сключвания по Наредба №9 договор, като е прието, че 

същия не е не е между равнопоставени по см. на чл. 8 и чл. 9 ЗЗД правни субекти и 

елементите на договора не са резултат от свободно договаряне между тях, ето защо 

договорът не е източник на граждански правоотношения, а на административноправни 

такива.  

Според диспозитива на т. 1 от тълкувателното решение: „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 
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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.”. 

По втория поставен въпрос е тълкуван характера 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 система за администриране и контрол, с която се одобрява 

окончателният специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние", като е 

прието, че същата е акт, с който се засягат конкретни права и законни интереси на 

земеделския производител, и този акт подлежи на съдебен контрол за 

законосъобразност. Това е така, тъй като тази заповед слага край на производството 

пред административния орган – министъра на земеделието и храните. С нея се създават 

съответните права за земеделските производители, свързани със заявените от тях за 

подпомагане земеделски земи, които попадат или не в одобрения окончателен СС. 

Прието е, че по своя характер тази заповед съставлява съвкупност от множество 

индивидуални административни актове., има конкретно определено съдържание и 

засяга единствено отделните лица, претендиращи право на подпомагане въз основа на 

един или повече имоти, включени или не в същата.  

Съобразно тези мотиви ОС на съдиите от ВАС  се е произнесъл по същество, като 

е приел следното “2.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 система за администриране и контрол, с която се одобрява 

окончателният специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние". 

Тълкувателното решение по т.2 е подписано с особено мнение на 10 съдии от 

ВАС, според които  нормативната уредба, предвидена в чл. 16а до чл. 16г от Наредба № 

105, дава основание да се приеме, че заповедта на министъра на земеделието и храните, 

с която се одобрява окончателният СС, не представлява административен акт, с който 

пряко се създават или засягат права и интереси на отделните субекти, тъй като по силата 

на тази заповед не настъпва непосредствено промяна в правната сфера на кандидатите 

за подпомагане, а се извършва обновяване на информацията, съдържаща се в СИЗП. 

Заповедта на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния СС 

следва да се разглежда като част от производствата по приемане и разглеждане на 

заявленията на земеделските производители за подпомагане по схемите и мерките на 

Общата селскостопанска политика, които приключват с издадените от Разплащателната 
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агенция индивидуални административни актове за отпускане на финансова помощ или 

за отказ за финансиране, т.нар. уведомителни писма, които подлежат на съдебен 

контрол и с които пряко се засягат правата и интересите на всеки земеделски стопанин 

поотделно.  

Тълкувателното решение е приложимо и понастоящем в производствата по 

обжалване на актове за отпускане или отказ за финансиране на заявени за подпомагане 

земеделски земи, които попадат или не в одобрения окончателен специализиран слой. 

 

2016г.  

 

1.Тълкувателно решение № 1 от 18.05.2016 г. на ВАС по т. д. № 3/2015 г., 

ОСС, І и ІІ колегия, докладвано от съдията Бисер Цветков 

Инициатор на искането за приемане на тълкувателното решение – Главният 

прокурор на РБ. Причина за искането – констатирана противоречива съдебна практика. 

Поставеният проблем касае приложението на нормите – тази на чл.122 – 124 и чл.124а 

ДОПК. Приемането на тълкувателният акт не е бил последван от промени в дейст-

ващото законодателство, отнасящи се до спорния въпрос. Тълкувателното решение 

представлява към настоящия момент приложим акт. Същото е способствало за 

преодоляване на противоречивата практика на съда. Налице са особени мнения при 

приемането му.  

Спорният въпрос е бил: „Приложими ли са разпоредбите на чл. 122 – 124 

ДОПК относно установяване на дължимост на задължителни осигурителни 

вноски за периода преди създаването на чл. 124а ДОПК – ДВ, бр. 14/2011 г., в сила 

от 15.02.2011 г.?“ 

Противоречивата съдебната практика, се е изразявала в това, че по поставения 

въпрос част от съдебните състави приемали, че нормата на чл. 124а ДОПК е 

материалноправна, влязла е в сила на 15.02.2011г., и не може да послужи като основание 

за определяне на задължения за ЗОВ по особения ред на чл.122 ДОПК за осигурителни 

периоди преди влизането й в сила.  

Други съдебни състави от ВАС приемали, че с тази норма не се определя 

възникването, съдържанието, изменение, погасяването или прекратяването на 

субективните права и задължения за осигурителни вноски, а се оправомощава органът 

по приходите да определя и задължения за задължителни осигурителни вноски при 

провеждане на особеното ревизионно производство по чл.122 и сл. ДОПК. Като 

разпоредба, препращаща към процесуални правила, и нормата на чл.124а ДОПК също е 

процесуалноправна, поради което от момента на влизането си в сила тя е приложима 
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както към висящите към този момент ревизионни производства, така и към тези, 

образувани след влизането и в сила.  

Тръгвайки от тези две противоположни позиции при обсъждането е надделяло 

първото становище, поради което участвалите в гласуването съдии от състава на ВАС 

са приели за основателни именно доводите, изложени по-горе в подкрепа на тази теза, 

докато други трима съдии/вкл. докладчикът/ са били на обратното становище, за което 

приложили особеното си мнение. 

За да обоснове тезата си е извършен анализ на разпоредбите на чл.122-124а 

ДОПК, като е направен извод, че нормата има несамостоятелен характерът, което е 

определящо и за действието и във времето. Посочено е, че обратна сила може да се даде 

само по изключение с изрична разпоредба, а поначало само  за процесуалните правни 

норми е присъщо обратното действие.  

Разпоредбите на чл.122-124 ДОПК уреждат особен ред за провеждане на ревизии. 

При предпоставките на чл.122 ал.1 ДОПК органът по приходите прилага установения в 

съответния материален закон размер на данъка към основа, определена по критериите 

на чл.122 ал.2 ДОПК, докато разпоредбата на чл. 124 ДОПК създава особени правила за 

провеждане на ревизията.  

С нормите на чл.122 ал.1 и 2 ДОПК се установяват обстоятелствата за определяне 

на основата за облагане с данъци различни от тези в материалните данъчни закони и 

основанията за преминаване към този ред. Размерът на данъка е функция на отнасянето 

на данъчната ставка към данъчната основа. Затова и с дадената в чл.122 ал.1 и 2 ДОПК 

правна уредба се засяга съдържанието на данъчното задължение. 

По отношение установяването на задължителни осигурителни вноски е налично 

препращането на чл.124а ДОПК.  

Формиран е извод, че материалноправният характер на определящите за 

препращането правни норми обуславя същата характеристика на препращащата норма, 

поради което тя действа ex nunc и е неприложима за установяването на задължителни 

осигурителни вноски за периоди преди влизането си в сила.  

По изложените съображения Общото събрание на колегиите на ВАС на РБ е 

приел следното тълкуване: „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. 

 В особеното си мнение тримата съдии са посочили, че с разпоредбите на чл.122 

– 124 ДОПК се преодоляват последиците от неправомерното поведение на 

данъчнозадълженото лице, което осуетява определянето на данъчната основа по общите 
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правила. Съдържащите се в тези разпоредби правни норми не установяват нов обект на 

данъчното правоотношение, правопораждащ юридически факт или данъчна ставка. 

Посочено е, че материалноправният елемент на чл.122 ал.2 ДОПК не е определящ за 

цялостния правен облик на провеждането на ревизията по особения ред на чл.122-124 

ДОПК, като аргумент за това е съдържанието на препращането от чл.124а ДОПК – то е 

за установяване на задължителни осигурителни вноски. Не определянето на елементи 

от значение за възникването, съдържанието, погасяването или прекратяването на пуб-

личноправните задължения е цел на препращането, а тяхното установяване по един 

съществуващ процесуален ред. Препращането от чл.124а ДОПК е законодателен способ 

за преуреждане на заварени осигурителни отношения, а не проявление на 

нормотворческа икономия. 

 

2.Тълкувателно решение № 2 от 27.06.2016 г. на ВАС по т. д. №2/2015г.,ОСС, 

І и ІІ колегия, докладвано от съдията Светлана Борисова 

Инициатор на искането за приемане на тълкувателното решение – Председателят 

на ВАС на РБ.Причина за искането – констатирана противоречива съдебна 

практика.Поставеният проблем касае приложението на материално-правни и 

процесуално-правни норми – тези на чл.1 ал.1 ЗОДОВ и чл.195 АПК. Приемането на 

тълкувателният акт е бил последван от промени в действащото законодателство, 

отнасящи се и до спорния въпрос – нормата на чл.196 АПК, досежно препращането към 

чл.142 ал.1 АПК.Тълкувателното решение представлява към настоящия момент прило-

жим акт.Същото е способствало за преодоляване на противоречивата практика на съда. 

Налице са общо 32 особени мнения от общо 85 участвали при приемането му съдии от 

състава на ВАС на РБ. 

Спорният въпрос е бил: „Подлежат ли на обезщетяване по реда на чл. 1, ал. 1 

ЗОДОВ 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 ?“ 

Противоречивата съдебната практика, се е изразявала в това, че по поставения 

въпрос част от съдебните състави приемали, че държавата и общините не дължат 

обезщетение на основание чл.1 ал.1 ЗОДОВ за вредите, претърпени от ищците преди 

отмяната или обявяването за нищожен по съответния ред на подзаконовия 

нормативен акт, чието приложение е довело до настъпването им. Тези състави са 

считали, че съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя 

подзаконов нормативен акт, няма обратно действие по силата на чл.195 ал.1 АПК. До 

отмяната му актът поражда правни последици и съществуването на тези правни 
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последици не се засягат от отмяната на нормативния акт. Поради това не е налице една 

от кумулативно предвидените предпоставки на чл.1 ал.1 ЗОДОВ за основателност на 

претенцията за вреди, а именно - вредите да са причинени от незаконосъобразен 

административен акт.  

Съгласно изричната разпоредба на чл.195 ал.1 АПК развилите се в периода на 

неговото действие правоотношения се считат за законосъобразни. Уреждането на 

правните последици от отменения или обявен за нищожен такъв акт, включително и 

произнасянето по въпроса за обезщетение за претърпени имуществени и 

неимуществени вреди за периода до отмяната му, законодателят е вменил в задължение 

само на административния орган, пряко отговорен за вредите, съгласно разпоредбата на 

чл.195 ал.2 АПК, като произнасянето му следвало да се извърши в отделно производство 

по уреждане на всички правни последици в посочен от закона кратък срок, което е 

пречка за присъждане на обезщетение за вреди по ЗОДОВ. 

Други съдебни състави от ВАС приемали, че на основание чл.1 ал.1 ЗОДОВ 

подлежат на обезщетяване всички доказани вреди, причинени на ищците при или по 

повод действието на подзаконов нормативен акт, който е отменен като 

незаконосъобразен или обявен за нищожен, като без значение от порока на вредоносния 

акт, неговата незаконосъобразност е изначална спрямо издаването му, поради което не 

са налице пречки да се търси обезщетение за причинените от действието му вреди, 

макар незаконосъобразността му да е установена в един по-късен момент.От значение 

за отговорността по чл.1 ал.1 ЗОДОВ е обстоятелството дали даден акт е 

незаконосъобразен и е отменен по съответния ред. Отмененият административен акт 

като незаконосъобразен има значение само за активната процесуална легитимация по 

упражняването на възникналото вече субективно право. Предявеният след отмяната на 

акта по съответния ред иск цели да обезщети вреди, възникнали преди това по време на 

действието на акта. Противното тълкуване би ограничило субективните права по чл.1 

ал.1 ЗОДОВ и приложението на чл.7 от Конституцията.  

Тръгвайки от тези две противоположни позиции при обсъждането е надделяло 

първото становище, поради което мнозинството от участвалите в гласуването съдии от 

състава на ВАС са приели за основателни именно доводите, изложени по-горе в 

подкрепа на тази теза, докато една значителни част от участвалите съдии са изразили в 

едно общо особено мнение причините да считат, че правилното решение е било в 

подкрепата на второто становище. 

Основата на мотивите на мнозинството съдии са били: изискването за отменен, 

респ. обявен като нищожен нормативен акт, вкл. за периода на действието му и 

наличието на специална правна норма - чл.195 ал.1 АПК, съгласно която подзаконовият 



                                                                                                                          
 

103 

 

нормативен акт се смята за отменен от деня на влизане в сила на съдебното решение. От 

посочената разпоредба следва изводът, че за периода от приемане на подзаконовия 

нормативен акт до неговата отмяна с влязло в сила съдебно решение, този акт се счита 

за законосъобразен и поражда валидни правни последици. По аргумент от чл.1 ал.1 

ЗОДОВ валидният и законосъобразен подзаконов нормативен акт не може да причини 

вреди на гражданите и юридическите лица. Последващо съдебно решение, с което ПНА 

се отменя, няма обратно действие и не може да преуреди възникналите обществени 

отношения. 

В разпоредбата на чл.195 ал.2 АПК е предвиден специален ред за уреждане на 

правните последици от отменените или обявени за нищожни подзаконови нормативни 

актове. Предметното съдържание на понятието „правни последици” включва преценка 

за валидността на правоотношенията, възникнали в периода от приемането до отмяната 

на акта, респ. обявяването му за нищожен; преценка за правата, придобити, изменени 

или погасени въз основа на отменения и обявения за нищожен ПНА и преценка на 

обезщетението /на имуществени и неимуществени вреди/ за нарушени права от 

прилагането на ПНА за периода до отмяната му или обявяването му за нищожен. 

Правомощията по чл.195 ал.2 АПК са възложени на административния орган, 

приел порочния подзаконов нормативен акт, който в посочения от закона срок да се 

произнесе по всички правни последици както от унищожаемите, така и от нищожните 

ПНА. Законодателното уреждане в разпоредбата на чл.195 ал.2 АПК на отделно 

производство пред административния орган по въпроса за правните последици от отме-

нен или обявен за нищожен ПНА изключва възможността за разглеждане на 

претенциите в исково производство по чл.1 ал.1 ЗОДОВ. Съгласно чл.8 ал.3 ЗОДОВ, 

когато закон или указ е предвидил специален начин на обезщетение, този закон не се 

прилага. Обезщетяването на вредите по реда на чл.1 ал.1 ЗОДОВ при уредената 

хипотеза на чл.195 ал.2 АПК ще доведе до второ паралелно производство по 

обезщетяване на вредите от отменен, респ. обявен за нищожен ПНА в периода до 

отмяната му с влязло в сила съдебно решение. 

По изложените съображения Общото събрание на колегиите във Върховния 

административен съд е приел, че „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“. 

От друга страна особеното мнение се базира на тезите: отмяната на 

административния акт не влияе в материалноправен аспект на възникване на 

отговорността за вреди. Няма нормативно основание да се приема, че разпоредбата на 
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чл.195 ал.1 АПК, от материалноправна гледна точка, може да ограничи отговорността 

до вреди, които могат да настъпят след отмяната на акта, с мотив, че едва след този 

момент актът се счита за незаконосъобразен. Отмяната на акта не може да се приравни 

на незаконосъобразността на акта като правно негово качество. Няма законово 

основание за извод, че актът ще се счита за незаконосъобразен от деня на решението за 

неговата отмяна и занапред, а оттук – че това ще изключи отговорността за вреди, 

причинени от действието му преди отмяната, тъй като до този момент той е действал 

законосъобразно.  

Между двете обстоятелства – незаконосъобразност и отмяна на акта, съществува 

връзка на причина и следствие, на правно основание и правна последица и тази връзка 

е изрично установена от закона в чл. 193 АПК.  

Съгласно чл.193 ал.1 АПК съдът обявява нищожността на оспорения подзаконов 

нормативен акт или на част от него, отменя го изцяло или частично. Установената от 

съда незаконосъобразност е причина и основание за отмяната на акта в случаите, когато 

това се следва, а не обратното – отмяната да е основание и причина за 

незаконосъобразността.  

Кодексът съгласно чл.204 ал.1 придава на отмяната на акта само процесуално 

качество за целите на надлежното упражняване на иска по чл.1 ал.1 ЗОДОВ и я определя 

като положителна процесуална предпоставка за предявяване на иска, но не и придава 

материалноправно качество, свързано за възникване отговорността на държавата и 

общините за вреди. В този смисъл процесуалният кодекс не допълва 

материалноправните елементи от фактическия състав, установени в чл.1 ал.1 ЗОДОВ с 

допълнителен елемент. Последните са изчерпателно изброени в материалната норма. 

Накратко - от това, че съгл. чл.193 АПК актът се отменя като незаконосъобразен, а 

според чл.195 ал.1 АПК отмяната действа занапред, не следва извод, че и незаконо-

съобразността ще се зачита в правния мир само занапред. 

Предвиденото във времето действие ex nunc на отмяната на акта от мате-

риалноправна гледна точка не засяга субективното право на обезщетение за вреди от 

неговото действие, не го поражда, не го ограничава, нито го изключва.  

Нормите на чл.1 ЗОДОВ и чл.195 ал.1 АПК не подлежат на съотнасяне, така щото 

втората да ограничава приложното поле на първата. Двете норми са от различен вид: 

съответно - материална и процесуална, всяка от тях има свое собствено място в правната 

система, има свое собствено действие, независимо едно от друго.  

Следва да се посочи, че в сила от 01.01.2019г. е изменение на правилото на чл.196 

АПК, касаещо субсидиарното прилагане на правилата на производствата за 

индивидуални административни актове за неуредените въпроса по раздел II-ри, а 
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именно включването и на нормата на чл.142 ал.1 АПК като съответно неприложима, т.е. 

към кой момент се прави преценката за съответствието на административния акт с 

материалния закон, което от съществено значение за поставения тук въпрос. 

Ефектите от  приемането на това тълкувателно решение водят до насочване на 

претенциите за периода, заключен между започване прилагането на правната норма и 

влизане в сила на акта на съда за отмяната и, към  компетентния административния 

орган, който в срока по чл.195 ал.2 АПК следва да уреди правните последици от такъв 

акт. Ако този орган бездейства, то е налице възможността за реализиране на защитата 

срещу бездействие по чл.256 ал.1 АПК/предишен чл.257 АПК/ - така  напр. Решение № 

4583 от 11.04.2018 г. на ВАС по адм. д. №13281/2016г., III о., докладчик председателят 

Таня Куцарова, оставено в сила с Решение №11952 от 08.10.2018г. на ВАС по адм. д. 

№8141/ 2018г., 5-членен с-в, докладчик съдията Галина Матейска/. 

Отделно е посочено, че е налице и възможността за защита чрез предявяване на 

искове за търсене на обезщетение пред гражданския съд на основание общата клауза на 

чл.45 и сл. ЗЗД/така напр. Определение № 14148 от 19.11.2018г. на ВАС по адм. д. 

№13816/2018г.,I о.,докладчик председателят Йордан Константинов/. 

 

3.Тълкувателно решение № 3 от 27.06.2016 г. на ВАС по т. д. № 5/2015 г., 

ОСС, I и II колегия, докладвано от съдията Мирослава Керимова 

Инициатор на искането за приемане на тълкувателното решение – Омбудсманът 

на РБ и Председателят на Висшия адвокатски съвет. Причина за искането – 

констатирана противоречива съдебна практика. Поставеният проблем касае 

приложението на материално-правните норми – тази на Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в 

капитала. Приемането на тълкувателният акт не е бил последван от промени в дейст-

ващото законодателство, отнасящи се до спорния въпрос.Тълкувателното решение 

представлява към настоящия момент приложим акт. Същото е способствало за 

преодоляване на противоречивата практика на съда. Налице са особени мнения при 

приемането му.  

Спорният въпрос е бил: "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, действат ли органите на търговските 

дружества с държавно участие в капитала като административни органи и 

съответно имат ли административен характер и подлежат ли на съдебен контрол 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс издаваните от тях актове във 

връзка с търга или конкурса?". 
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Противоречивата съдебната практика, се е изразявала в това, че по поставения 

въпрос част от съдебните състави приемали, че 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/Правилника/, органите на търговските 

дружества с държавно участие в капитала действат като административни органи и 

съответно издадените от тях актове във връзка с търга или конкурса имат 

административен характер и подлежат на съдебен контрол по реда на АПК.  

Други съдебни състави от ВАС приемали, че при провеждане на търг или конкурс 

по реда на Правилника, 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 АПК. 

Тръгвайки от тези две противоположни позиции при обсъждането е надделяло 

второто становище, поради което участвалите в гласуването съдии от състава на ВАС 

са приели за основателни именно доводите, изложени по-горе в подкрепа на тази теза, 

докато други пет съдии са били на обратното становище, за което приложили особеното 

си мнение. 

За да обоснове тезата си мнозинството изходило от това, че Държавата може да 

учредява и да участва в учредяването на акционерни дружества и на дружества с 

ограничена отговорност по решение на Министерския съвет, като може и да апортира 

имоти и вещи - частна държавна собственост, в капитала на търговски дружества въз 

основа на решение на Министерския съвет по предложение на съответния министър или 

при условията и по реда на Закона за публично-частното партньорство, а новелата на 

чл.62 ал.1 от Търговския закон препраща към специален закон по отношение на реда за 

образуване и преобразуване на държавни предприятия като ЕАД или ЕООДВ 

хипотезите на Правилника  предвиденият ред за извършване на търг или конкурс е само 

по отношение на имущество, собствено на това дружество, а не и за предоставено му 

такова за управление. 

Когато такива дружества извършват действия по управление и разпореждане със 

собствено имущество, те спазват реда на същия Правилника и това е така, защото 

имуществото им е предоставено на в собственост, а чл. 2, ал.4 от Закона за държавната 

собственост посочва, че не са държавна собственост по смисъла на този закон имотите 

и вещите на търговските дружества и на юридическите лица с нестопанска цел, дори 

ако държавата е била единствен собственик на прехвърленото в тях имущество. 

Съгласно ЗДС правата на собственост на държавата в търговски дружества се 

упражняват от МС или от министрите съобразно отрасловата им компетентност, които 
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обаче не действат като административен орган - орган на власт, а действат като орган 

на търговски субект, катоупражняват правата на едноличния собственик на 

капитала/при ЕООД и ЕАД/, като издадените от тях актове имат гражданскоправни 

последици. 

От друга страна АПК в § 1, т.1 от ДР дава легална дефиниция на понятието 

"административен орган" и това е органът, който принадлежи към системата на 

изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, 

овластен въз основа на закон, а вслучая министърът не действа като орган от системата 

на изпълнителната власт, а като орган на търговско дружество.  

Липсва и изрична законова разпоредба, която да оправомощава органите на 

дружеството с административни правомощия. 

Горното обосновава извод и че органите на търговските дружества с държавно участие 

в капитала също не са административни органи. Така в процедурата по търг или конкурс 

по реда на Правилника органите на търговските дружества с държавно участие в 

капитала ще издават актове, с които се реализират обаче действия по управление и 

разпореждане със собствено на дружеството имущество. Актовете имат за обект 

имущество на дружеството като самостоятелен правен субект, включено в капитала му, 

и нямат характер на актове на орган на власт, а на орган на стопански субект. 

Уредената конкурсна/тръжна процедура в подзаконов нормативен акт не обосновава 

друг извод. Създаденият ред за провеждане на конкурса или търга не регламентира 

отношенията като административни. 

Аргумент в тази насока е и правото на свободна стопанска инициатива, както и правото 

на равно третиране на търговските дружества в частния и обществения сектор. 

Държавата чрез публичните предприятия не осъществява властническа, 

административна дейност. Те не са носители на публична власт, а правни субекти, които 

осъществяват стопанска дейност, каквото е положението и според европейското право. 

Изведен е аргумент от нормата на чл.128 АПК, която  изчерпателно посочва кои 

спорове са подведомствени на административните съдилища, като общото между 

всички тях е, че те представляват спорове по повод развитие на административни 

правоотношения, както и породени от тях граждански правоотношения за обезщетение. 

Ето защо всички искания, извън посочените в чл. 128 АПК, са извън 

подведомствеността на административните съдилища, освен ако са им възложени със 

специален закон.Разширителното тълкуване на разпоредбата на чл. 128 АПК е 

недопустимо. 

Актовете на органите на управление на търговски дружества с държавно участие в 

процедура по търг или конкурс за извършване на действия по управление и 
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разпореждане със собствено на дружеството имущество не са на органи с държавна 

власт, а възникналите по отношение на тези актове спорове не са по повод развитие на 

административно правоотношение или по повод породени от административен акт 

граждански правоотношения за обезщетение. 

Липсва и изрична норма в специален закон, която да възлага спора на 

административните съдилища. 

Разпоредбата на чл. 120 от Конституцията на Република България е неприложима 

поради липса на елемент от фактическия състав за прилагането и – липсата на 

„административен орган“. 

По изложените съображения Общото събрание на колегиите на ВАС на РБ е 

приел следното тълкуване: 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. 

Несъгласните с мнозинството съдии са изложили особеното си мнение, според 

което при провеждане на търг или конкурс по реда на Правилника  органите на 

търговските дружества с държавно участие в капитала действат като такива овластени 

от нормативен акт да издават актове във връзка с търга или конкурса, които имат 

административен характер по аргумент от чл.21 ал. 1 АПК и подлежат на съдебен 

контрол по реда на същия кодекс. 

Държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала упражнява правата 

си чрез съответния министър съобразно отрасловата му компетентност, а той не може 

да извършва действия по управление активите на дружеството свободно, извън реда, 

предвиден в Правилника. След като в нормативен акт е указан определен ред за 

отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството, актът, с който приключва 

тръжната/конкурсната процедура(независимо от неговото наименование - решение или 

заповед за определяне на спечелилия търга/конкурса кандидат) по правната си същност 

е властническо волеизявление, свързано с управление на имуществото на дружеството. 

Правомощията на органите на търговските дружества с държавно участие в капитала са 

установени в нормативен акт и се упражняват по нормативно регламентирана 

процедура, в резултат на която се издават актовете, пораждат права и задължения, за 

които не е въведено изключение от общата клауза за обжалваемост на 

административните актове, установена в чл.120 от КРБ. 
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4.Тълкувателно решение № 4 от 2.11.2016 г. на ВАС по т. д. № 6/2015 г., ОСС, 

I и II колегия, докладвано от съдията Таня Радкова 

Инициатор на искането за приемане на тълкувателното решение – Главният 

прокурор на РБ. Причина за искането – констатирана противоречива съдебна практика. 

Поставеният проблем касае приложението на материално-правната норма – тази на 

чл.208 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/. Приемането на тълкувателният акт 

е бил последван от промени в действащото законодателство, отнасящи се до спорния 

въпрос. Тълкувателното решение представлява към настоящия момент приложим акт. 

Същото е способствало за преодоляване на противоречивата практика на съда. Налице 

са особени мнения при приемането му.  

Спорните въпроси са били: „ 1. Какъв е характерът на сроковете по чл.208 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 2. Изтичането на срока преклудира ли 

възможността за отчуждаване по реда на Закона за общинската собственост и 

Закона за държавната собственост“. 

Противоречивата съдебната практика, се е изразявала в това, че по поставения 

въпрос част от съдебните състави приемали, че изтичането на сроковете по чл.208 ЗУТ 

не е пречка за откриване и провеждане на отчуждително производство, тъй като 

пропускането на сроковете не прекратява действието на плана, а е основание за 

неговото изменение.  

Други съдебни състави от ВАС приемали, че сроковете по изречение първо на 

чл.208 ЗУТ касаят започването на отчуждителната процедура, а изречение второ касае 

възможността на заинтересованите собственици да искат изменение на плана. 

Сроковете са преклузивни и с изтичането им се погасява правото на 

общината/държавата да започне отчуждителна процедура за изграждане на обекти 

публична държавна или публична общинска собственост, определени по подробните 

устройствени планове.  

Тръгвайки от тези две противоположни позиции при обсъждането е надделяло 

второто становище, поради което участвалите в гласуването съдии от състава на ВАС 

са приели за основателни именно доводите, изложени по-горе в подкрепа на тази теза, 

докато други двама съдии са били на обратното становище, за което приложили 

особеното си мнение. 

За да обоснове тезата си мнозинството изходило от това, че преди всичко 

плановете нямат отчуждително действие, а за да се започне процедура по отчуждаване 

следва да е налице необходимост от задоволяване на държавна или общинска нужда, 

която не може да бъде удовлетворена по друг начин, освен чрез отчуждаване на имоти 
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и тази нужда се установява с влязъл в сила подробен устройствен план. Затова 

отчуждаването е сложен фактически състав. 

С оглед на това изтичането на срока има значение за започването или не на 

отчуждителната процедура. Сроковете по чл.208 ЗУТ са преклузивни и се отнасят до 

започване, до откриване на процедурата по отчуждаването, като отчуждаването се 

извършва въпреки волята на собственика, без оглед на това дали е съгласен или не с 

отчуждаването. 

Срокът е преклузивен и фиксира време за започване на отчуждителната процедура, не 

времето за цялостното и провеждане, а само за нейното начало, откриване. След като е 

предвиден срок, той или е преклузивен или давностен.  

Мнозинство са приели, че този срок в случая се явява преклузивен във връзка с 

направено систематичното тълкуване на разпоредбата на чл. 208 ЗУТ, която съдържа 

две хипотези-въвеждането на диференцирани срокове за започване на отчуждаване и 

втората хипотеза-възможност за собствениците на недвижимите имоти след изтичане 

на сроковете да искат изменение на подробния устройствен план. Последното обаче е 

логически „постериус“, т.е. законодателната воля е в смисъл липса на други пречки за 

реализирането на тези права, каквато пречка би се явила започнала отчуждителна 

процедура. Поради това сроковете нямат значение само за правата на собствениците да 

претендират изменение на подробния устройствен план, а имат значение на 

преклудиращи срокове.  

Този извод е подкрепен и от систематичното и смислово тълкуване на 

разпоредбата на чл.208 ЗУТ в аспект преклузия във връзка с нормата на § 70 ПЗРЗУТ, 

която законодателят е поставил краен срок на публичноправния субект, действащ чрез 

органите си, до кога ще има право валидно да започне едно мероприятие – това по 

отчуждаването. 

На следващо място е акцентирано като аргумент за тази теза, че след изтичането на 

сроковете по чл.208 ЗУТ не е налице елемент от фактическия състав за започване и 

извършване на отчуждаването - за нужди, установени с плана, които не могат да бъдат 

задоволени по друг начин. Обстоятелството, че отчуждителното производство не е 

започнало в предвидените срокове от влизането в сила на плана, е сериозна индиция, че 

нуждите не са такива важни държавни или общински, които не могат да бъдат 

задоволени по друг начин. Това сочи и на отпаднал отчуждителен интерес. Затова 

следва да се приеме, че изтичането на сроковете по чл. 208 ЗУТ погасява правото на 

публичноправния субект да започне валидно отчуждаване. 
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На трето основно място характерът на сроковете, предвидени в чл. 208 ЗУТ за започване 

на отчуждителна процедура, е преклузивен, защото спиране или прекъсване на тези 

срокове не е предвидено. 

Срокът се отнася пряко към процесуалния ред, свързан е с процедурата по образуване, 

откриване на производство по отчуждаване. Изтичането на преклузивния срок има за 

последица автоматичното прекратяване на субективното право на публичноправния 

субект - правото да се започне отчуждаване. Погасява се и насрещното задължение - да 

се търпи промяна и ограничаване собствеността на частноправния субект.  

По изложените съображения Общото събрание на колегиите на ВАС на РБ е 

приел следното тълкуване: „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“. 

 Несъгласните с мнозинството съдии са изложили особеното си мнение, според 

което сроковете по чл. 208 ЗУТ не са преклузивни и изтичането им не преклудира 

възможността на държавата и на общината за отчуждаване.  

Наблегнали са на непрецизната редакцията на чл.208 ЗУТ, като са посочи, че 

срокът, предвиден в правната норма, не е срок за започване на отчуждителното 

производство, а срок за възникване на субективното право на собственика на 

поземления имот, отреден за държавна или общинска нужда, да иска изменение на 

плана. Непрецизният изказ не би следвало да изменя смисъла и целта на правното 

регулиране. Считаме, че разпоредбата на чл.208 ЗУТ, тълкувана системно и логически, 

позволява да се установи истинското и съдържание - на норма, която регламентира срок, 

изтичането на който поражда субективно право.  

С оглед на горното са приели, че срокът по чл.208 ЗУТ не е преклузивен, а с неговото 

изтичане възниква едно субективно право, т.е. той не преклудира, а поражда.  

Освен това са посочили, че ако се приеме, че срокът по чл. 208 ЗУТ е срок за 

упражняване на правомощието на органа да отчужди един отреден за държавна или 

общинска нужда поземлен имот, би се стигнало до хипотези, в които органът няма да 

има правомощието да отчужди, макар и планът по него да е в сила. 

Очевидно в тази насока е разсъждавал и законодателят, който с последвал самия 

тълкувателен акт закон - ДВ бр.13/2017г. е изменил нормата на чл.208 ЗУТ като е 

добавил нова ал.2 със следното съдържание „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 
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подробния устройствен план се прекратява, ако между страните се сключи 

споразумение за продължаване на отчуждителното производство.“ 

 

5.Тълкувателно решение № 5 от 13.12.2016 г. на ВАС по т. д. № 10/2016 г., 

ОСС, I и II колегия, докладвано от съдията Йордан Константинов 

 

 Инициатор на искането за приемане на тълкувателното решение – Председателят 

на ВАС на РБ и Главният Прокурор на РБ/като присъединен искател/. Причина за 

искането – констатирана противоречива съдебна практика. Поставеният проблем касае 

приложението на процесуално-правните норми – тази на чл.118 ал.2 и чл.119 ал.2 

ДОПК. Приемането на тълкувателният акт е бил последван от промени в действащото 

законодателство, отнасящи се до спорния въпрос.Тълкувателното решение 

представлява към настоящия момент приложим акт. Същото е способствало за 

преодоляване на противоречивата практика на съда. Налице са особени мнения при 

приемането му.  

Спорният въпрос е бил: "Нищожен ли е ревизионен акт, който при при-

ложимата след 01.01.2013г. редакция на чл.119, ал.2 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс е издаден с участието на орган по приходите, извън кръга на 

лицата по чл. 118, ал. 2 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“. 

Противоречивата съдебната практика, се е изразявала в това, че по поставения 

въпрос част от съдебните състави приемали, че издаването на ревизионен акт след 

01.01.2013г.(датата на влизане в сила на сегашната редакция на чл.119 ал.2 ДОПК) с 

участието на орган по приходите, който не е в кръга на лицата по чл.118 ал.2 ДОПК във 

връзка с чл.7, ал.1, т.4 ЗНАП, то същият е издаден от лице без материална 

компетентност, което прави издадения ревизионен акт нищожен.  

Други съдебни състави от ВАС приемали, че издаването на ревизионен акт след 

01.01.2013г.(датата на влизане в сила на сегашната редакция на чл. 119 ал.2 ДОПК) с 

участието на лице, което не е в кръга на лицата по чл.118 ал. 2 ДОПК във вр. с чл. 7, ал. 

1, т.4 ЗНАП, не води до нищожност на ревизионния акт. 

Тръгвайки от тези две противоположни позиции при обсъждането е надделяло 

второто становище, поради което участвалите в гласуването съдии от състава на ВАС 

са приели за основателни именно доводите, изложени по-горе в подкрепа на тази теза, 

докато други пет съдии са били на обратното становище, за което приложили особеното 

си мнение. 

За да обоснове тезата си мнозинството на първо място извършило подробен 

анализ на двете разпоредби и свързаните с тях други относими от ДОПК и ЗНАП, като 
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е заключено на първо място, че всъщност проблемът с противоречивата практика 

произтича от това, че нормата на чл.118 ал.2 ДОПК не е отменена след приемането на 

новата редакция на чл.119 ал.2 ДОПК, което поражда спор относно тяхното съвместно 

прилагане. 

Досежно нормата на чл. 119 ДОПК е посочено, че разликата в двете редакции на 

ал.2 - тази от първоначалното приемане на кодекса до 31.12.12г. и действащата от 

01.01.2013г. е в това, че при старата редакция определянето на конкретния орган, 

компетентен да издаде ревизионния акт, се случва в края на процедурата, а според 

действащата редакция това се определя в самото начало.  

Отделно от това е посочено, че тълкуването на разпоредбите на чл.118, ал.2 и 

чл.119 ал.2 ДОПК води до извода, че нормата на чл. 118, ал. 2 дефинира какво 

представлява ревизионният акт и кой го издава по принцип, докато разпоредбата на 

чл.119 ал.2 ДОПК урежда конкретната процедура по издаване на ревизионния акт. 

Нормата на чл.118 ал.2 ДОПК е свързана със старата редакция на чл.119 ал.2 ДОПК, 

когато ревизионният акт се издава еднолично, поради което тя не е съобразена с 

изменението на разпоредбата в сила от 01.01.13г., при действието на което 

ревизионният акт се издава съвместно от два органа - единият е органът възложил 

ревизията, а другият е ръководителят на ревизията.  

Изведен е извод, че чл.119, ал. 2 ДОПК, в редакцията след 01.01.2013г., определя 

качествата на лицата, които са компетентни да издадат ревизионния акт и при проверка 

за действителността на акта следва да се установи дали тези качества са налице. 

Същевременно отречена е тезата, че разпоредбите на чл.118, ал. 2 и чл.119, ал.2 ДОПК 

следва да се прилагат кумулативно. Посочено е, че новата редакция на чл.119, ал. 2 

ДОПК няма по - тясно приложно поле от предишната редакция. Поради това не може 

да бъде изграден извод, че и двамата съставители на ревизионния акт следва да са в 

кръга на лицата, посочени в чл.7, ал. 1, т. 4 ЗНАП.  

Финално е направено обобщението, че приетите със ЗИДДОПК обн. в ДВ, 

бр.82/2012г. изменения, изразяващи се във включването на органа възложил ревизията, 

в кръга на лицата, овластени да издадат ревизионния акт в новата чл.119 ал.2 ДОПК, не 

е в противоречие с нормата на чл.10 ал. 1 от АПК, който позволява по-горестоящ орган 

да изземе за решаване на въпрос от компетентността на административен орган, когато 

това е предвидено със закон. Включването на органа възложил ревизията в екипа на 

актосъставителите с чл. 119, ал. 2 в новата редакция е допустимо по чл.10 ал.1 от АПК 

и цели по-добър контрол и ангажиране отговорността на възложителя на ревизията за 

резултатите от нея. 
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По изложените съображения Общото събрание на колегиите на ВАС на РБ е 

приел следното тълкуване: „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“. 

Несъгласните с мнозинството осем съдии са изложили особеното си мнение, 

според което ревизионен акт, издаден от органи по приходите, единият от които е сред 

органите по чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗНАП, е нищожен. 

Тази група съдии са посочи, че съгласно чл.118 ал.2 ДОПК ревизионният акт се 

издава от органите по приходите посочени в чл.7, ал. 1, т.4 от Закона за НАП. В неговия 

обхват са включени служителите, заемащи длъжности експерт или инспектор по 

приходите, като така цитираната разпоредба на т. 4 от чл. 7, ал. 1 ЗНАП систематично 

се предхожда от т. 3 на същата норма, която обособява в отделна група органите по 

приходите, заемащи длъжности - "директори на дирекции, началници на отдели и 

сектори". 

Именно посочената диференциация и субординация между ръководното и експертното 

ниво на отделните длъжности по чл.7, ал. 1 ЗНАП мотивират извод, че органите по 

приходите по т. 3 от чл. 7, ал. 1 ЗНАП са по-горестоящи административни органи от 

тези по т. 4 от чл. 7, ал. 1 ЗНАП, поради което всяко изземване на правомощия, 

предоставени на органите по чл. 7, ал. 1, т.4 ЗНАП, чрез упражняването им от 

йерархично по - висок ред органи, включени в обхвата на чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗНАП, би било 

в нарушение на съдържащата се в чл.10 ал.1 АПК забрана за изземване на 

компетентност от по-горестоящ орган.  

Посочено е, че само при условие, че възможността за това е изрично разрешена 

със закон, горестоящият по степен орган би могъл валидно да упражни компетенциите 

на долустоящия. 

В този контекст логическото и систематичното тълкуване на чл.118, ал. 2 ДОПК сочи, 

че с него законодателят предоставя нормативна компетентност по предмет и по степен. 

Той овластява органите по чл.7 ал. 1, т.4 ЗНАП да издават РА, без да предвижда 

възможност по - горестоящ орган да изземва тази им компетентност. Допустимост на 

такова изключение не следва от разпоредбата на чл.119 ал.2 ДОПК, както в 

предходната, така и в действащата и редакция.  

Съпоставката на приложните полета на чл.118 ал.2 и чл.119 ал.2 ДОПК води до извода, 

че двете норми не си противоречат. Те могат и следва да се прилагат кумулативно, като 

от точния им смисъл следва, че компетентни по степен за издаването на РА са органите 

по приходите по чл. 7, ал. 1, т.4 ЗНАП, но не всички от тях, а тези двама, единият от 
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които в конкретното ревизионно производство е възложил ревизията, а другият е 

ръководил ревизията.  

Не е споделена тезата, че след като органът притежава качеството "възложител на 

ревизията", то той придобива и материалното правомощие за издаване на РА, 

независимо от йерархичното му ниво.  

Наблегнато е на трайно е разбирането в практиката на ВАС, че компетентност се 

учредява от закона и то изрично, а нормите които я уреждат, не могат да се тълкуват 

разширително.  

Заедно с приемане на тълкувателният акт е настъпило и законово изменение в 

една от разпоредбите – тази на чл.118 ал.2 ДОПК, която с ЗИДДОПК ДВ бр.97/2016г. е 

била отменена, считано от 01.01.2017г., като по този начин е лишен от съдържание 

принципния спор, развит в мотивите на решението. 

 

2017г.  

 

1.Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017 г. на ВАС по т. д. №2/2016г.,ОСС, 

І и ІІ колегия, докладвано от съдията Панайот Генков 

 Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ поради наличието на 

противоречива съдебна практика. Предмет на тълкуване е материалноправен въпрос, а 

именно: „При предявени пред административните съдилища искове по чл. 1, ал. 1 от 

ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, 

представляват ли пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон 

изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната 

им? “ 

Двете противоречиви становища, обусловили отправянето на искане от Главния 

прокурор на РБ, са материализирани съответно в даден положителен и отрицателен 

отговор на този въпрос. 

 Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд е 

посатонвило решение е както следва: 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. 

В мотивите на решението е извършен анализ на понятието „пряка и 

непосредствена последица от увреждането”, като е отчетено, че в българското 

законодателство не е дадена и не е била дадена легална дефиниция на това понятие. 
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Водещо е разбирането на доктрината, намерило своето отражение и в съдебната 

практика на Върховния касационен съд, според което “…непосредствени вреди са тези, 

които по време и място следват противоправния резултат, а преки са тези,  обосновават 

причинната връзка между противоправността на поведението на деликвента и вредите“. 

По- нататък в мотивите на решението е релевирана конкретна практика на 

гражданските съдилища и ВКС, които безпротиворечиво приемат като пряка и 

непосредствена последица от увреждането по смисъла на чл. 4 от ЗОДОВ и платените 

от гражданите хонорари за адвокатска защита в хипотезите на т. т. 1-7 на ал. 1 на чл. 2 

от ЗОДОВ, макар и адвокатската защита да не е задължителна, тъй като според тези 

съдилища „…разходите по ангажирането на адвокатска защита представляват 

непосредствена вреда от неправомерното задържане, чието пряко следствие е 

дължимост на хонорар, който следва да е съответен на правната защита, необходима на 

лицето, с оглед повдигнатото обвинение. 

При отчитане на обстоятелството, че правото на обезщетяване на вреди, 

причинени от непозволено увреждане, регламентирано в чл.45 и сл. от ЗЗД, е съответно 

признато в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, като чл.4 от този 

закон предвижда, че "държавата дължи 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", то не са налице 

основания да се отрече характера на „вреда” на заплатения адвокатски хонорар в 

производството по отмяна на наказателно постановление. След ато едно от условията 

на АПК за образуване на производство по чл.1, ал.1 ЗОДОВ е административният акт 

да  е отменен по административен или съдебен ред, и след като в производството по 

отмяна на кта е ползвана адвокатска защита, то същата е иманентно присъщ разход, а 

не неприсъщ или луксозен такъв. 

В потвърждение на горния извод е изтъкнато и обстоятелството, че както 

ЗАНН, така и НПК, към който той препраща, не предвиждат друга законова възможност 

за осъждане на държавата да заплати на признатия за невиновен за извършено 

административно нарушение направените от него разноски,включващи и адвокатски 

хонорар по защитата му пред съда, а това е условие на чл. 8, ал.3 от ЗОДОВ за 

приложението на чл. 1, ал. 1 от този закон. 

В мотивите на решението е отговорено  на един от основните доводи, 

поддържани от привържениците на противната теза , а именно, че невъзможността в 

исковото производство по чл.1, ал.1 ЗОДОВ да се противопостави възражение по чл.78, 

ал.5 ГПК за прекомерност на платения адвокатски хонорар, води до недопустимост на 

предявените искове пред административните съдилища за имуществени вреди, 
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изразяващи се в заплатени адвокатски възнаграждения. Според възприетата теза, 

Възникването и признаването на право на обезщетение от непозволено увреждане не е 

функция и не зависи от неговия претендиран размер. основно задължение на съда при 

тези производства е първо да установи дали искането се основава на действително 

настъпил в житейския мир правно релевантен факт - издадено незаконосъобразно 

наказателно постановление, отменено по съответния ред с помощта на адвокатска 

защита, за която ищецът е заплатил хонорар,   и едва след това да установи неговия 

действителен размер. Доколкото производството е исково, то страните могат да 

противопоставят всякакви възражения, а съдът следва да присъди само такъв размер на 

обезщетението, който е „обоснован  исправедлив”, т.е. отговаря на критериите по чл.36, 

ал.2 от Закона за адвокатурата, да е  съразмерен на извършената правна защита и 

съдействие и да обезщети страната за действително понесените от нея вреди от 

причиненото и от държавния орган непозволено увреждане, без да накърнява или да 

облагодетелства интересите на която и да е от страните в производството.  

Тълкувателното решение е подписано с особеното мнение на четирима съдии от 

ВАС. Техните основни аргументи срещу даденото тълкуване са три. 

Първият от тях е, че заплатеният адвокатски хонорар за адвокатска защита и 

процесуално представителство не е вреда. Доколкото вреда е всяко отрицателно 

изменение в имущественото състояние на ищеца, т.е. намаляване на патримониума му, 

а в случая срещу предоставения хонорар е получена адвокатска услуга, то налице е 

насрещен приход и имуществото не е намаляло. Не налице вреда и защото разниските, 

направени за адвокатско възнаграждение във връзка със съдебното обжалване на 

наказателно постановление, не произтичат пряко и непосредствено от 

административното разпореждане, а от договор за правна помощ и съдействие. 

Втората група аргументи са, че със заплащането на тези разноски в 

производство по чл.1, ал.1 ЗОДОВ се нарушават принципите на законност и 

равнопоставеност.  

Законът за административните нарушения и наказания и Наказателно-

процесуалния кодекс, не признават правото на жалбоподателя да възстанови 

направените от него разноски по административнонаказателното дело, поради което и 

държавата не дължи заплащането им при условията на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ и те остават 

в тежест на лицето. Противното представлява заобикаляне на процесуалния закон. 

Извлечен е и аргумент от Тълкувателно решение № 2 от 3.06.2009 г. по т.д. № 7/2008 г. 

на ВАС. 

Според тезата на особеното мнение, нарушава се и принципа за равенството на 

страните в процеса. В случаите, в които  жалбата срещу НП е отхвърлена, ответникът, 
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за който изхода на делото е благоприятен, не би могъл да претендира заплатеното от 

него адвокатско възнаграждение, ако е защитаван от адвокат или юрисконсултско 

възнаграждение чрез иск по чл.1 от ЗОДОВ. 

В нарушение на същия принцип е и обстоятелството, че държавата ще бъде 

осъдена да заплати на лицето не само обезщетение в размер на причинената вреда, но и 

законната лихва върху тази сума, което в класическия случай на присъждане на 

разноски не се прави със съдебното решение, с което те се присъждат. Същевременно, 

за ответника не съществува възможност да приложи механизма, предвиден в чл.78, ал.5 

ГПК. 

Третият довод срещу тезата на мнозинството е основан на приетото в мотивите 

на решение на Конституционния съд № 10 от 29.09.2016г. по к.д.№3/2016 година, в 

които е посочено:  

“В правната доктрина се приема, че отговорността за разноските в съдебното 

производство в чл. 81 във връзка с чл. 78 ГПК е правото на едната страна, в чиято полза 

съдът е решил делото, да иска и задължението на другата страна да плати направените 

от нея разноски. Тази отговорност се определя като гражданско облигационно 

правоотношение, произтичащо и уредено от процесуалния закон (проф. Ж. Сталев, 

Българско гражданско процесуално право, 2012 г., стр. 378). По своята правна същност 

тя е обективна, безвиновна отговорност и не е отговорност за вреди, тъй като обхваща 

само направените разноски в съдебното производство. Изградена е върху разбирането 

за неоснователно предизвикан правен спор и е своеобразна санкция за това.” 

Изводът, който следва от посочения цитат е, че отговорността за разноски не е 

отговорност за вреди и, че за разноските може да се произнесе само съдът, който решава 

делото, тъй като те са последица от произнасянето му по предмета на спора. 

Даденото тълкуване с горепосоченото ТР е приложимо и понастоящем. Като 

цяло е постигната неговата цел за отстраняване на противоречивата съдебна практика 

по поставените  въпроси в смисъл, че безпротиворечиво се приема вече, че изплатените 

адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им 

съставляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон. 

Следва да се посочи, обаче, че и след приемането на това ТР продължи 

съществуването на противоречива практика при решаването на следните въпроси, 

явяващи се „подвъпроси“ на иначе концептуално решения проблем за характера на 

вредите: 

Първият от тях е за дължимостта на лихвите върху присъжданите обезщетения. 

Според някои от съдебните състави лихви не следва да бъдат присъждани, тъй като 

обезщетението съставлява разноски, а лихви върху разноски не текат; според другото 
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становище, лихви върху присъжданата сума следва да бъдат присъждани, тъй като тази 

сума съставлява вреда, като от обстоятелството, че вредата се съизмерява със 

заплатеното адвокатско възнаграждение не следва друг извод. 

Противоречието досежно дължимостта на лихвите впоследствие е преодоляно, 

като се счита, че лихви се дължат върху присъденото обезщетение , но за известен 

период от време остава нерешено противоречието откога следва да бъдат присъждани 

тези лихви: дали от датата на исковата молба или от датата на влизане в сила на 

решението, с което се отменя НП. Това противоречие понастоящем е решено, като 

превес е взело мнението, че лихви се дължат от датата на решението за отмяна на НП. 

Вторият възникнал въпрос е дали е допустимо в производството по чл.1, ал.1 

ЗОДОВ релевирането на възражение за прекомерност на заплатеното адвокатско 

възнаграждение. Противоречивата практика е преодоляна към настоящия момент, като 

по аргументи включително и от мотивите на самото ТР се счита, че такова възражение 

е допустимо да бъде разгледано и по него съдът дължи произнасяне с оглед данните по 

всяко конкретно дело. 

Третият, останал нерешен към настоящия момент въпрос, е дали претендираното 

адвокатско възнаграждение следва да бъде присъждано ведно с начисления върху него 

ДДС или дължима е само сумата на сторените разноски без ДДС. 

 

2.Тълкувателно решение № 2 от 12.04.2017 г. на ВАС по т. д. №3/2016г.,ОСС, 

І и ІІ колегия, докладвано от съдията Аглика Адамова 

 Образувано е по искане на Председателя на ВАС поради наличието на 

противоречива съдебна практика на административните съдилища по следния 

материалноправен въпрос, свързан с тълкуването и прилагането на чл.82 ЗАНН и чл. 

171 ДОПК.: Кой давностен срок се прилага при изпълнение на адм. наказание „глоба" 

след прекъсване на давността в хипотезата на чл. 82, ал. 2 ЗАНН - този по чл. 171 ДОПК 

или този по чл. 82, ал. 1, б."а" ЗАНН ?“ 

 Двете противоречиви становища, обусловили отправянето на искане от страна на 

Председателя на ВАС, са съответно: 

 Първото от тях е, че за изпълнителската давност се прилага чл. 82 от Закона за 

административните нарушения и наказания (ЗАНН), специален по отношение на чл. 

171, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Поради това 

започналият да тече след прекъсването на давността нов давностен срок е двугодишният 

по чл. 82, ал.1, б.”а” ЗАНН. Чл. 82, ал. 4 ЗАНН изключва единствено приложението на 

алинея 3.  
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Другата застъпена теза е, че след прекъсването на давността по смисъла на чл. 

82, ал.2 ЗАНН започва да тече петгодишна давност по чл. 171, ал.1 ДОПК. Според 

тяхното становище, след образуване на изпълнителното производство, редът за 

събирането на глобата е този по  ДОПК, а институтът на давността по ДОПК е 

специален по отношение на този по ЗАНН.  

     Предложението е прието за допустимо и са изложени мотиви по същество,  

като е прието, че след прекъсване на давността в хипотезата на чл. 82, ал. 2 ЗАНН 

при изпълнение на административното наказание „глоба", се прилага 

давностният срок по  чл. 82, ал. 1, б. „а" ЗАНН“.  

В мотивите на ТР е прието, че след прекъсване на изпълнителската давност по 

зАНН, започва да тече нов двугодишен срок.До този извод е достигнато след извършен 

анализ последователно на нормата на чл.13, б.”б” ЗАНН, регламентираща  глобата като 

вид административно наказание, както и на чл.79, ал.1 ЗАНН, в който е уреден  реда за 

изпълнение на НП и решения на съда, с които са наложени глоби или са присъдени 

парични обезщетения, като е посочено, че редът за изпълнение е този за събиране на 

държавните вземания. 

Акцент е поставен върху нормата на чл.82, ал.1, б.”а” ЗАНН, както и върху тези 

на чл.82, ал.3 и ал.4. Разгледани са и нормите на чл.162, ал.2, т.7 и чл.168, ал.3 ДОПК. 

След този нормативен анализ, в мотивите на решението е очертан спорния 

въпрос, като е прието, че същият произтича от обстоятелството, че глобата, освен 

административно наказание, е и публично вземане, каквито са и останалите изброени в 

чл. 162, ал.2 ДОПК вземания - данъците, осигурителните вноски, митните сборове и др. 

Разликата между глобата и останалите публични държавни и общински вземания е, че 

глобата е административно наказание, резултат от упражнена административно-

наказателна репресия. Докато в общия случай основанието и размерът на публичното 

вземане се определят в административния процес, основанието и размерът на глобата 

се определят в административно-наказателния процес, в който се прилагат не само 

общите принципи на административния процес, но и общите принципи на 

санкционното право.  

Именно спецификата на глобата като вид административно наказание е 

факторът, който е в основата на сравнително по-кратките давностни срокове за 

реализиране на административно-наказателната отговорност и за изпълнението на 

административното наказание.  

Фактът, че глобата е публично вземане, не означава, че изпълнителската давност 

за нея следва да е еднаква с тази за останалите публични вземания. Нормата на чл. 82, 

ал.4 ЗАНН изразява идеята за засилена защита на фиска и обезпечаване събиране на 
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публичните вземания. Не може обаче да се поддържа, че с разпоредбата на чл. 82, ал.4 

ЗАНН законодателят цели да удължи срока за изпълнение на административното 

наказание глоба на пет години, след като веднъж е започнало изпълнението. Подобно 

разбиране би било предпоставка за възникване на административен произвол. Такова 

удължаване противоречи и на целите на административното наказание, визирани в чл. 

12 ЗАНН.  

В мотивната част на решението изрично е обсъдена като погрешна тезата, че чрез 

давността по ДОПК се погасяват публичните вземания, а чрез давността по ЗАНН се 

изключва административно-наказателната отговорност, поради което тя не е 

приложима. Изпълнителската давност не е обстоятелство, изключващо отговорността 

по смисъла на чл.11 ЗАНН, а обстоятелство, изключващо принудителното изпълнение 

на административното наказание.  

Разпоредбата на чл. 82, ал.4 ЗАНН изключва приложението само на чл. 82, ал.3 

ЗАНН. Тя не изключва приложението на чл. 82, ал.2 ЗАНН, който предвижда 

прекъсването на давността с всяко действие, предприето за изпълнение на наказанието, 

нито правилото, че след завършване на действието, с което е прекъсната давността, 

започва да тече нова давност. Неприложимостта на чл. 82, ал.3 ЗАНН, обаче, не е 

достатъчно основание, за да се приложи давността по чл.171, ал.1 ДОПК.  

След като се налага прилагане по аналогия, и то във връзка с наказание, това 

означава, че приложение ще намери чл. 82, ал.1 б. „а” ЗАНН и новата давност, която 

започва да тече след прекъсване на давността поради предприемане на действия по 

изпълнение на административното наказание, ще е отново две години. 

Това е в съответствие с принципа, че за административните нарушения 

административно-наказателната отговорност следва да се наложи и изпълни достатъчно 

бързо, за да може административното наказание да осъществи предвидените в чл. 12 

ЗАНН цели. Затова, когато се разглежда правната природа на глобата, превес следва да 

има нейният характер на административно наказание, а не нейният характер на 

публично вземане. Изключвайки кратката абсолютна давност по чл. 82, ал.3 ЗАНН, 

законодателят вече е обезпечил в достатъчна степен интересите на фиска. Именно това 

обуславя неприложимостта на общия давностен срок за събиране на публични 

държавни вземания, предвиден в чл. 171, ал.1 ДОПК. 

ТР е прието с мнозинство от членовете на ОС на съдиите от ВАС, без особени 

мнения.  

Даденото тълкуване е приложимо и понастоящем и е способствало за 

преодоляване на противоречивата съдебна практика. 
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3.Тълкувателно решение № 3 от 12.04.2017 г. на ВАС по т. д. № 5/2016 г.,ОСС, 

І и ІІ колегия, докладвано от съдията Галина Матейска 

 Образувано е по искане на Председателя на ВАС до ОС на колегиите във ВАС 

поради наличието на противоречива съдебна практика. Предмет на тълкуване са два 

процесуалноправни въпроса, а именно:  

1. Дължи ли се 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 една такса, независимо от броя на жалбоподателите или 

такава е дължима за всеки един от жалбоподателите? 

  По първия въпрос: 

Двете противоречиви становища, обусловили отправянето на искане от страна на 

Председателя на ВАС, са съответно, че за подаване на частна жалба по 

административни дела държавна такса не се дължи, а друга част от съдебните състави 

и администриращите частни жалби съдии от административни съдилища (в която 

връзка е и извършената проверка от ИВСС) считат, че при подаване на частна жалба 

против актове на административните съдилища се дължи държавна такса.  

Предложението е прието за допустимо и са изложени мотиви по същество,  като 

е прието, че 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.  

След обстоен анализ на приложимото право, включващ и исторически преглед 

на различните редакции на т.2б от ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за 

таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и 

Министерството на правосъдието, в ТР е формиран извода, че липсва конкретна 

разпоредба, която да определя дължимост на държавни такси по основание и размер 

при подаване и разглеждане на частни жалби в производства по чл. 229 АПК. 

Събирането на държавни такси не може да се извлича чрез тълкуване или чрез 

препращане от други норми.  
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Разглежданото ТР следва да се счете частично загубило значине, тъй като след 

законодателната промяна, въведена с ДВ, бр.77/2018г., в сила от 01.01.2018г., в чл.235а 

АПК вече изрично е регламентирано, че 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. 

Както е видно, обаче, новелата на чл.235а АПК не визира държавните органи, т.е. 

последните не попадат в обхвата на извършената законодателната промяна. По тези 

съображения следва да се счете, че даденото тълкуване н това ТР по т.1 от ТР е запазило 

значението си досежно държавните органи. 

По втория въпрос: 

Двете противоречиви становища, обусловили отправянето на искане от 

страна на Председателя на ВАС, са съответно, че за подадена жалба срещу един 

административен акт (респ. съдебно решение) се дължи една такса, независимо от броя 

на жалбоподателите, а други съдебни състави посочват в съдебните си актове, че 

държавната такса, определена с т. 2б от Тарифа № 1 е дължима от всеки от 

жалбоподателите. 

Предложението е прието за допустимо и са изложени мотиви по същество,  

като е прието, че 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. 

Обстойните мотиви на решението в синтезиран вид се свеждат до това, че 

доколкото таксата е плащане от конкретно физическо или юридическо лице, затова, че 

е предизвикало действието на държавен орган в свой интерес или му е предоставена 

исканата услуга, то без значение дали правосъдието, респективно правораздаването, 

може да се квалифицира като „услуга” или „действие”, то е инициирано от този, който 

е сезирал съда с жалба и следователно подателят на жалбата дължи заплащане на 

предвидената в нормативния акт държавна такса.  

В тази си част даденото тълкуване с решението изцяло е запазило значението 

си, тъй като нормата на чл.151 АПК  не е претърпяла изменения след последното 

изменение на АПК. 

ТР е прието без особени мнения. 

 

4.Тълкувателно решение № 5 от 30.05.2017 г. на ВАС по т. д. №1/2016г.,ОСС, 

І и ІІ колегия, докладвано от съдията Пламен Петрунов 
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Образувано е по искане на Омбудсмана на РБ до ОС на колегиите  на ВАС 

поради наличието на противоречива съдебна практика относно възможността да се 

оспори пред административните съдилища акт за гражданско състояние, съставен по 

реда на Закона за гражданската регистрация, както и да се предяви иск за установяване 

на неистинността му, съгласно определената в чл. 128, ал. 1, т. 1 и т. 9 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) подведомственост. Предмет на 

тълкуване е процесуалноправен въпрос, а именно: „Подлежат ли на оспорване по реда 

на чл. 128, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс актовете за гражданско 

състояние, съставени по реда на Закона за гражданската регистрация?“. 

 Двете противоречиви становища, обусловили отправянето на искане от 

Омбудсмана на РБ, са съответно: 

Според първото становище, липсва възможност за контрол на актовете за 

гражданско състояние по административен ред, в това число и исковата защита по чл. 

128, ал. 1, т. 9 АПК. От гледна точка на процеса административните актове 

представляват диспозитивни официални писмени документи и притежават формална, 

но не и материална доказателствена сила, каквато имат свидетелстващите документи, 

каквито са актовете за гражданско състояние. Съответно неверността на вписаните в 

актовете за гражданско състояние данни, като неотговарящи на действителното 

фактическо положение следва да бъде установена по реда, предвиден в Гражданския 

процесуален кодекс (ГПК), но не и чрез оспорването им като административен акт, 

съответно чрез предявяване на иск по чл. 128, ал. 1, т. 9 от АПК за установяване 

неистинност на административен акт. Като водещо се извежда съдържанието на 

актовете за гражданско състояние. 

Противопоставимите доводи, обосноваващи другото становище са следните: 

актовете за гражданско състояние са индивидуални административни актове съгласно 

разпоредбата на чл. 21, ал. 3 АПК, като съдържащи волеизявление за издаване на 

документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или 

задължения и подлежат на оспорване пред административен съд. Проверката върху 

законосъобразността им предполага изследване на правомощията, спазването на 

правилата и на материалния закон от страна на неговия издател. Актовете за гражданско 

състояние се съставят от длъжностно лице по гражданското състояние и  признават 

факти, засягащи права и задължения на гражданите, възникнали в посочените от закона 

случаи. 

Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд е възприело 

първото становище, като постановеното решение е както следва: Актовете за 

гражданско състояние, съставени по реда на Закона за гражданската регистрация 
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не подлежат на оспорване по реда на чл. 128, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

В мотивите на решението е посочено, че Законът за гражданската регистрация 

/ЗГР/ изрично определя актовете за гражданско състояние, които са акт за раждане, акт 

за сключване на граждански брак и акт за смърт. При даденото легално определение на 

актовете за гражданско състояние като официални писмени документи, съставени след 

констатация на настъпилото събитие на формуляри по установен образец, с 

разпоредбата на чл. 34, ал. 2 ЗГР е придадена доказателствена сила на отразените в тях 

данни до доказване на тяхната неистинност. Като издадени от длъжностно лице, в кръга 

на службата му по установените форма и ред, съгласно чл. 179 ГПК те се явяват 

доказателство за изявленията пред него и за извършените от него и пред него действия. 

Заинтересованите лица имат право да установят наличието на вписани неверни 

данни в актовете за раждане или смърт, което право според разпоредбата на чл. 38, ал. 

4 ЗГР следва да се реализира по съдебен ред. Съгласно чл. 73 ЗГР промяна в данните за 

гражданско състояние на лицата в съставените актове за гражданско състояние се 

извършва по съдебен или административен ред. 

Следователно истинността на акта за гражданско състояние, законово 

определен като официален документ, подлежи на установяване чрез предявяване на иск 

по чл. 124, ал. 4, изр. първо ГПК, а не чрез оспорване на съдържащото се в него 

удостоверително изявление на длъжностното лице по гражданското състояние или по 

пътя на исковата защита по реда на чл.128, ал. 1, т. 9 АПК, касаеща установяване 

неистинността на административни актове по АПК. В производството по чл. 125 и сл. 

ГПК със сила на пресъдено нещо подлежи на установяване както автентичността, така 

и верността на документа - съставянето му от длъжностно лице в кръга на дадените му 

правомощия, по установените от специалния закон форма и ред, при което ще бъде 

потвърдена или отречена придадената му от закона материална доказателствена сила.  

Иск за установяване на съществуването или несъществуването на факти с 

правно значение се допуска само в случаите, предвидени в закон, каквито са тези, 

уредени в Глава петдесета ГПК – Установяване на факти. Разпоредбата на чл. 542 ГПК 

изрично предвижда при несъставяне, невъзможност за съставяне, унищожаване или 

изгубване на съставения акт за гражданско състояние лицето, което черпи права от 

твърдения факт, с молба до районния съд да поиска установяването на подлежащия на 

удостоверяване факт, а когато това е необходимо и разпореждане да се състави 

съответният документ. Допуснати грешки в документите по чл. 542 ГПК /сред които 

документи изрично са посочени и актовете за гражданско състояние/ се поправят по 

същия процесуален ред, когато закон не предвижда друг ред за поправянето им съгласно 
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чл. 547 ГПК. Това трайно законодателно решение е потвърдено с ГПК (Обн. ДВ, бр.59 

от 20.07.2007 г.), приет по-късно от АПК и отрича възможността за установяване на 

факти, подлежащи на удостоверяване с акт за гражданско състояние по пътя на 

установяване неистинността му с иск, основан на чл. 128, ал. 1, т. 9 АПК.  

В решението са разгърнати допълнителни аргументи в подкрепа на тезата, че 

друг ред по смисъла на чл. 547 ГПК е предвиден в чл. 76, ал. 1, ал. 2 и 4 ЗГР, съгласно 

които разпоредби по административен ред, по молба на заинтересованите лица, въз 

основа на официални документи, може да се извърши промяна в  актовете за гражданско 

състояние, когато: се отстраняват допуснати технически грешки и неточности в 

изписване на името на заинтересованото лице; следва да се отрази промяна в имената, 

настъпила по силата на нормативен акт, както и промяна в имената по чл. 19а ЗГР. Само 

по административен ред се извършва и промяна на ЕГН на титуляра - чл. 77 ЗГР. 

В обобщение е формулиран извода, че извън изрично предвидените в 

специалния закон случаи за промяна на актовете за гражданска регистрация по 

административен ред, заинтересованото лице следва да упражни правата си, с оглед 

конкретните обстоятелства, чрез предявяване на иск по чл.124, ал. 4 или в производство 

по чл. 542 и чл. 547 ГПК. 

ТР е подписано без особени мнения. 

Даденото тълкуване е приложимо и понастоящем. Постигната е неговата цел за 

отстраняване на противоречивата съдебна практика по поставените  въпроси. 

 

5.Тълкувателно решение № 6 от 22.06.2017 г. на ВАС по т. д. № 6/2016 г.,ОСС, 

І и ІІ колегия, докладвано от съдията Наталия Марчева 

 Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ до ОС на колегиите във ВАС 

поради наличието на противоречива съдебна практика. Предмет на тълкуване е 

материалноправен въпрос, а именно: „При неизпълнение на повече от едно условие на 

комплексното разрешително, извършва ли операторът на инсталация едно или няколко 

отделни нарушения 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”. 

Двете противоречиви становища, обусловили отправянето на искане от страна на 

Главния прокурор на РБ, са съответно: 

Според първото становище нарушаването на повече от едно от условията в 

комплексното разрешително винаги води до нарушение на изискването на чл. 125, ал. 

1, т. 2 ЗООС и е налице едно административно нарушение по чл. 164, ал. 1 ЗООС. 

Самият факт на неизпълнение води до отговорността по чл. 164, ал.1 във връзка с чл. 
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125, ал. 1, т. 2 ЗООС и е налице едно административно нарушение, а не отделни за всяко 

от условията на комплексното разрешително и не е приложима нормата на чл. 18, ал. 1 

ЗАНН. Анализът на чл. 125, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 164 ЗООС налага извода, че 

законът вменява в задължения за оператора да спазва условията като цяло в обема и 

вида, изброени в разрешителното, поради което не са налице самостоятелни фактически 

основания за отговорност. 

Във втората група съдебни актове се приема, че неизпълнението на всяко едно 

от условията на комплексното разрешително представлява отделно административно 

нарушение по чл. 164, ал. 1 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 2 ЗООС и за всяко от тези 

нарушения, съобразно разпоредбата на чл. 18, ал. 1 ЗАНН, следва да се наложи отделна 

санкция, тъй като с отделните условия са въведени различни задължения, 

неизпълнението на всяко от които е с различен фактически състав. В този смисъл се 

обосновава реализиране на отделна отговорност, съобразно правилото на чл. 18 ЗАНН, 

за самостоятелно санкциониране на всяко отделно административно нарушение. 

Предложението е прието за допустимо и са изложени мотиви по същество,  като е 

прието, че 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. 

След обстоен анализ на относимото към случая право на Европейския съюз ,в 

мотивите на ТР е прието, че последното не съдържа отговор на въпроса, предмет на 

настоящото дело, като наред с това въпросът касае тълкуване на норми от националното 

право. 

Посочено е, че в чл.3 от ЗООС са прогласени принципите, на които опазването 

на околната среда се основава, като един от водещите е предимство на 

предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, 

причинени от него. Според чл. 2, т. 6 ЗООС, едно от средствата за постигане на целите 

на закона е издаването на разрешителни за предотвратяване, ограничаване и контрол на 

замърсяването. От своя страна, нормата чл. 152 ЗООС възприема комплексните 

разрешителни, като една от формите на превантивен контрол, наред с екологичната 

оценка при одобряването на планове и програми, чрез ОВОС като условие в развитието 

на инвестиционния процес и издаването на други разрешителни.  

При анализиране на дефиницията на комплексното разрешително, дадена в 

параграф 1, т.39 от ДР на ЗООС, в мотивите на решението е отбелязано, че същото 

представлява индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за 
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експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени 

условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на глава 

седма; едно разрешително може да се отнася до една или повече инсталации (или до 

части от различни инсталации), които са разположени на една и съща площадка, са 

експлоатирани от един и същ оператор и някои от които могат да не попадат в обхвата 

на приложение № 4. Следователно законодателят възприема комплексното 

разрешително като единен документ и административен акт, независимо от текстовете 

на чл. 123, ал. 1 ЗООС, където в тринадесет точки са посочени задължителните му 

реквизити.  

По- нататък в мотивите на решението е посочено, че предвид съдържанието на 

разпоредбата на чл.164, ал.1 ЗООС, съгласно която  за неизпълнение на изискванията 

по чл.125 на оператора на инсталацията- юридическо лице или ЕТ, се налага 

имуществена санкция от 10 000 лв. до 500 000 лв., тази разпоредба следва да се тълкува 

и прилага само във връзка с нормата на чл.125 от с.з., в която са регламентирани 

задълженията на оператора на инсталацията. Отчетено е, че задължението на оператора 

на инсталацията да изпълнява условията в комплексното разрешително, е само едно от 

формулираните в тази норма задължения. 

В контекста на изложените мотиви е релевирано също, че при съвместното 

тълкуване на разпоредбите на чл. 164, ал. 1 ЗООС във връзка с чл. 125, ал.1, т. 2 ЗООС 

се налага извод, че законодателят възприема за административно нарушение по смисъла 

на чл. 6 ЗАНН, както ако операторът на инсталацията не изпълни едно от посочените в 

комплексното разрешително условия, а също така и при неизпълнението на две или 

повече условия. И в двата случая става дума за нарушение на задължението на 

оператора на инсталация да изпълнява условията в комплексното разрешително. Във 

втората хипотеза ще е приложима нормата на чл. 18 ЗАНН, регламентираща 

отговорността при извършване на няколко отделни нарушения. Нормата чл. 164, ал. 1 

ЗООС, която има санкционен характер, се съдържа в Глава десета ЗООС именувана 

„Принудителни административни мерки и административнонаказателна отговорност” 

и разширителното й тълкуване не следва да се допуска, тъй като в този случай 

административно отговорните лица биха били поставени в по-тежко положение, от това 

регламентирано в закона.  

ТР е подписано без особени мнения. 

Даденото тълкуване е приложимо и понастоящем. Постигната е неговата цел за 

отстраняване на противоречивата съдебна практика по поставения  въпрос. 
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6.Тълкувателно решение № 7 от 30.06.2017 г. на ВАС по т. д. № 7/2015г.,ОСС, 

І и ІІ колегия, докладвано от съдията Тодор Тодоров 

Образувано е по искане на Председателя на ВАС до ОС на колегиите от Върховния 

административен съд поради наличието на противоречива съдебна практика. Предмет 

на тълкуване са три процесуални въпроса, а именно: :      

 1.„Какво е правомощието на Върховния административен съд след отмяна на 

решение на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което е наложено дисциплинарно наказание 

на магистрат, да върне преписката на компетентния административен орган за ново 

произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона по чл. 

173, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), или само да отмени 

решението, без да връща преписката на органа за ново произнасяне, независимо от 

наличието на дисциплинарно нарушение?”. 

2.„Съставлява ли съществено нарушение на административнопроизводствените 

правила и принципа за безпристрастност по чл. 10, ал.2 от АПК участието на членовете 

на Висшия съдебен съвет в дисциплинарен 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 ЗСВ за изборните членове на Висшия съдебен 

съвет, и по чл. 312, ал. 1, т.  4 от ЗСВ за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, 

прокурор, следовател, на административен ръководител или заместник на 

административния ръководител?“ 

3.„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?”. 

Предложението е прието за допустимо и са изложени мотиви по същество, както 

следва: 

 По първия въпрос: 

Формираните две противоречиви становища по този въпрос са следните: 

Според първото от тях, след отмяна на решението на Висшия съдебен съвет, с 

което е наложено наказание на привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат 

и е безспорно установено извършеното дисциплинарно нарушение, съдът на основание 

чл. 173, ал. 2 АПК връща преписката на Висшия съдебен съвет за издаване на нов акт, 
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със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, в това число и 

относно вида на дисциплинарното наказание. Основанието за връщане на преписката за 

издаване на нов акт е продиктувано от обстоятелството, че правомощието за налагане 

на дисциплинарно наказание е от изключителната компетентност на Висшия съдебен 

съвет.  

Според другото становище, след отмяна на решението на Висшия съдебен съвет 

за налагане на дисциплинарно наказание, Върховният административен съд няма 

правомощия по чл. 173, ал. 2 АПК да върне преписката на дисциплинарно наказващия 

орган за издаване на нов акт. Съдът разполага с правораздавателна власт, но не и с 

дисциплинарна власт и в този контекст е недопустимо след упражняване на контролно-

отменителните си правомощия да дава указания на дисциплинарно наказващия орган 

във връзка с процесуалните правила и материалноправните основания за ангажиране на 

дисциплинарната отговорност на магистрата, както и относно вида и размера на 

дисциплинарното наказание, което следва да се наложи.  

Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд е 

приело за правилно второто становище. Приетото решение е в смисъл, че „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“. 

В мотивите на решението е посочено, че актът Висшия съдебен съвет не е 

типичен административен акт, който се издава в хода на дейност по държавно 

управление. То е акт по осъществяване на дисциплинарната отговорност на лица, 

работещи в системата на съдебната власт. Съдът, от своя страна, разполага с 

правораздавателна власт, но не и с дисциплинарна власт, поради което не може да 

осъществява вмешателство в дисциплинарната дейност на Висшия съдебен съвет 

посредством указания по прилагането на материалния и процесуалния закон или чрез 

произнасяне по същество, след като отмени по жалба на засегнатия магистрат 

дисциплинарнонаказателния акт. 

Аргумент в подкрепа на този извод може да бъде извлечен и от разпоредбата на 

чл. 313, ал.2 ЗСВ, съгласно която, когато привлеченото към дисциплинарна отговорност 

лице не е било изслушано или не са били искани писмените му обяснения, съдът отменя 

наложеното дисциплинарно наказание, без да разглежда делото по същество, освен ако 

лицето е отказало да даде обяснения или да бъде изслушано. Разпоредбата не изброява 

изчерпателно всички възможни административнопроизводствени нарушения, 

представляващи основания за  унищожаемост на дисциплинарнонаказателния акт. Тя 

обаче урежда правомощията на съда при наличие на някои от тези нарушения. Тези 
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правомощия са ограничени само и единствено до отмяна на акта на ВСС и не допускат 

връщане на преписката на дисциплинарно наказващия орган с цел отстраняване на 

допуснатите от него административнопроизводствени нарушения и повторно 

произнасяне, като по този начин се дерогира чл. 173 АПК. Законодателят утвърждава 

принципа за еднократност в упражняването на дисциплинарната компетентност от 

Висшия съдебен съвет. Именно с оглед на този принцип съдът няма правомощието да 

върне преписката на ВСС, за да упражни последният своята компетентност повторно. 

По първи въпрос решението е подписано с особено мнение от шестима съдии, 

които са поддръжници на тезата, че след отмяна на дисциплинарно наказателния акт по 

ЗСВ, съдът следва да реши делото по същество, освен когато актът е засегнат от 

процесуален порок, който не позволява произнасяне по материалноправния спор, както 

и когато надлежно сезираният автор на акта е некомпетентен. 

. Мотивираното от тях становище е, че основните правомощия на съда при 

оспорване на административен акт са следните: да обяви нищожността на акта, да го 

отмени изцяло или отчасти, да го измени или да отхвърли оспорването (чл. 172, ал. 2 

АПК), а съгласно разпоредбата на чл. 173 АПК упражняването на две от тези 

правомощия – обявяването на нищожност и отмяната – „отключват“ едно допълнително 

съдебно правомощие, а именно: решаването на делото по същество. 

В хипотеза на обвързана компетентност след отмяна на санкционния акт 

Върховният административен съд е задължен да реши спора по същество, освен ако не 

се касае за наказание на магистрат, наложено от надлежно сезиран, но некомпетентен, 

дисциплинарно наказващ орган (чл. 173, ал. 2 ЗСВ). Тогава след обявяване 

нищожността ВАС следва да изпрати преписката на компетентния орган – ВСС. В 

хипотезата на чл. 313, ал. 2 ЗСВ, „когато привлеченото към дисциплинарна отговорност 

лице не е било изслушано или не са били искани писмените му обяснения, съдът отменя 

наложеното дисциплинарно наказание, без да разглежда делото по същество, освен ако 

лицето е отказало да даде обяснения или да бъде изслушано“.  

Горните правомощия на съда се дефинират в тези рамки защото дисциплинарно 

наказващият орган по ЗСВ е компетентен, но не и изрично компетентен да издава 

дисциплинарно наказателни актове. Обратното би означавало, че във всички случаи, 

когато законът посочва компетентен орган за издаването на даден административен акт, 

изключвайки по този начин правилата на общата компетентност (чл. 23 АПК), органът 

винаги ще трябва да се счита за изрично компетентен и издадените от него актове 

винаги ще са от естество, препятстващо произнасянето по същество от съда. Това би 

обезсмислило съществуването на чл. 173, ал. 1 АПК. 

По втория въпрос: 
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Формираните две противоречиви становища по този въпрос са следните: 

Според едното становище, ако някой от предложителите по чл. 312 от Закона за 

съдебната власт бъде избран чрез жребий в дисциплинарния състав това няма да 

опорочи процедурата, тъй като такова основание за отвод не е сред изброените по чл. 

35 от същия закон.  

Според другото становище формирането на дисциплинарния състав по правилата 

на случайния избор само по себе си не може да преодолее съществуващата 

заинтересованост на този член на Висшия съдебен съвет, който е вносител на 

предложението за образуване на дисциплинарното производство, защото винаги ще са 

налице обстоятелства, пораждащи съмнение в неговата безпристрастност, тъй като в 

качеството си на предложител той веднъж вече е проучвал материалите, формирал е и 

е изразил външно своето становище.  

Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд е 

счело за правилно второто становище, което е мотивирано както следва: 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. 

Законът за съдебната власт в редакцията му преди ДВ, бр. 62 / 2016 г. не съдържа 

изрична забрана за вносителите на дисциплинарно предложение да участват в 

дисциплинарния състав. Съществува обаче нормативен принцип, от който произтича 

такава забрана. Висшият съдебен съвет, упражнявайки правомощията си по глава 

шестнадесета на Закона за съдебната власт, действа, освен по правилата на тази глава, 

но и съобразно нормите и принципите на АПК (чл. 328 ЗСВ). Това обуславя 

приложимостта на принципа по чл. 10, ал. 2 АПК, който задължава административните 

органи да упражняват властта си безпристрастно.  

В относимата редакция на чл. 312, ал.1, т. 4 от Закона за съдебната власт 

предложението за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, прокурор, 

следовател, административен ръководител или заместник на административен 

ръководител може да се направи от не по-малко от една пета от членовете на Висшия 

съдебен съвет. Въз основа на предложението се образува дисциплинарно производство, 

при което ВСС чрез жребий определя измежду членовете си тричленен дисциплинарен 
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състав. Функциите на дисциплинарния състав, регламентирани в чл.319, ал.1 ЗСВ 

налагат извод за особеното му място в дисциплинарното производство и показват 

необходимостта от гаранции за неговата независимост и безпристрастност. Последната 

би била накърнена, ако не бъдат изключени от случайния подбор по чл. 316 ЗСВ 

вносителите на предложението за налагане на дисциплинарно наказание, тъй като 

въпросните вносители, от една страна, и членовете на дисциплинарния състав, от друга 

страна, упражняват несъвместими функции в една състезателна по своя характер 

процедура. Това произтича от измеренията на принципа за безпристрастност в рамките 

на административните производства. По аргумент за противното, „пристрастен" орган 

е този, който участва в разглеждането на дисциплинарното производство, в нарушение 

на принципа на самостоятелност и безпристрастност, установен в чл.10 АПК.  

По тези съображения е формиран извода, че участието на едни и същи членове 

на Висшия съдебен съвет в подготвителния етап на дисциплинарното производство и в 

процеса по фактическо установяване на извършеното нарушение чрез събиране, 

анализиране и оценка на събраните доказателства в хода на производството пред 

дисциплинарния състав на ВСС, не издържа теста за безпристрастност при упражняване 

на компетентността за реализиране на дисциплинарната отговорност на магистрата. 

Предвид това, независимо от липсата на изрична законова забрана за формиране на 

дисциплинарния състав с участието на вносители на предложението за налагане на 

дисциплинарно наказание, така формиран състав е конструиран при съществено 

нарушение на административно- производствените правила. 

По третия въпрос: 

Спецификата на приетото с ТР досежно третия въпрос е основана на 

обстоятелството, че според общото събрание на съдиите от колегиите на ВАС, искането 

на Председателя на ВАС за приемане на ТР за неправилна съдебна практика е 

неоснователно. 

В мотивите на решението е установено, че според вносителя в определение № 

9195/03.08.2015г. по адм.д. № 5340/2015г. на ВАС съдът неточно е приел, че когато 

предложението отговаря на формалните изисквания за неговата допустимост и не са 

изтекли давностните срокове по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при липса 

на нормативно установени изисквания, на които то да съответства, не трябва да се 

изследва неговата обоснованост преди образуването на дисциплинарното производство. 

От вносителя е било акцентирано още върху възможното засягане на чувствителни 

интереси за магистрата във връзка с уредените права по чл. 166, ал. 3 ЗСВ, чл. 130, ал. 

8, т. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с  чл. 308, ал. 3 ЗСВ, чл. 225, 

ал. 1 ЗСВ. 
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Според ОС въпросът за наличие на достатъчно данни за извършено 

дисциплинарно нарушение е свързан с правна преценка по същество, която не може да 

бъде извършена на този подготвителен етап, поради което и не може да послужи като 

основание за отказ за образуване на дисциплинарно производство. Дали твърденията в 

направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание съответстват на 

обективната действителност, както и дали могат да бъдат доказани с допустими 

доказателствени средства, според Общото събрание е въпрос по основателността на 

искането. Ето защо обективната или субективна невъзможност за доказване на 

определен факт или обстоятелство, не представлява пречка за образуване на 

дисциплинарно производство. 

По тези съображения е постановено решението по т.3, с чийто диспозитив се 

отхвърля искането за тълкуване поради неправилна съдебна практика по 

зададения въпрос. 

По втори и трети въпрос решението е подписано с особените мнения на част от 

съдиите. Обобщаващите мотиви на изразеното особено мнение  се свеждат до 

застъпената теза, че липсата на съдебна практика досежно изборните членове на ВСС е 

процесуална пречка за образуване на ТД по тази част от поставените въпроси. 

С така приетото ТР е отстранена противоречивата практика , станала основание 

за приемането на решение по въпрос първи. Даденото тълкуване е приложимо и 

понастоящем. 

По отношение на въпрос втори следва да бъде подчертано следното: 

Още преди приемането на решението е налице промяна в съдържанието на 

тълкуваните разпоредби от Закона за съдебната власт. Въпреки това е отчетено, че 

въпросът поставен за тълкуване не е изгубил значението си досежно висящите спорове, 

по които съдебните дела са спрени в изчакване решението на Общото събрание на 

колегиите на Върховния административен съд и предвид § 208 ЗИДЗСВ, в който е 

предвидено заварените случаи да се разглеждат по досегашния ред. Даденото тълкуване 

е спомогнало за отстраняването на противоречивата практика по висящите спорове, 

чието решаване е съобразено с даденото задължително тълкуване. 

Настоящата законодателна уредба е както следва: Със Закона за изменение и 

допълнение на Закона за съдебната власт – обн. ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г., в сила от 

09.08.2016 г., е ограничен кръга от лицата, на които законодателят е предоставил 

възможност надлежно да правят предложение за образуване на дисциплинарно 

производство срещу съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и 

заместник на административен ръководител, като от този кръг са изключени членовете 

на Висшия съдебен съвет /такова правомощие съгласно старата редакция на чл. 312, 
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ал.1, т. 4 от Закона за съдебната власт, която е предмет на тълкуване, имат не по-малко 

от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет/. 

 

2018г.  

 

1.Тълкувателно решение № 1 от 17.09.2018 г. на ВАС по т. д. № 4/2016 г., 

ОСС, I и II колегия, докладвано от съдията Любомира Мотова 

Инициатор на искането за приемане на тълкувателното решение –Омбудсманът 

на РБ и Главният Прокурор на РБ. Причина за искането – констатирана противоречива 

съдебна практика. Поставеният проблем касае приложението на материално-правната 

норма – тази на чл.216 ал.7 от ЗУТ. Приемането на тълкувателният акт е бил последван 

от промени в действащото законодателство, отнасящи се до спорния 

въпрос.Тълкувателното решение не представлява към настоящия момент приложим акт. 

Същото не е имало време да способства за преодоляване на противоречивата практика 

на съда. Налице са особени мнения при приемането му.  

Спорният въпрос е бил: "Какъв е правният характер на срока по чл. 216, ал.7 от 

Закона за устройство на територията (преклузивен или инструктивен), в който 

началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) или 

упълномощено длъжностно лице следва да се произнесе по постъпилите жалба или 

протест, заедно с административната преписка по издаване на обжалвания акт?" 

С разпореждане на председателя на ВАС в предмета на тълкувателното дело е 

включен и следния въпрос"Какви са правните последици при непроизнасяне в срок от 

началника на РДНСК или упълномощено от него длъжностно лице по жалби или 

протест, подадени на основание чл. 216 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)?" 

Противоречивата съдебната практика, се е изразявала в това, че по поставения 

въпрос част от съдебните състави приемали, че в производството по чл.216 ЗУТ 

Началникът на РДНСК действа като особена юрисдикция, а не като по-горестоящ 

административен орган, както и че посоченият в чл.216, ал. 7 ЗУТ срок е преклузивен. 

В някои съдебни актове се посочва, че непроизнасянето в срок формира мълчалив отказ, 

подлежащ на обжалване. 

Други съдебни състави от ВАС приемали, че с изтичането на срока по чл.216 ал.7 

ЗУТ не се погасява правомощието на началника на РДНСК да се произнесе по 

законосъобразността на оспорения пред него акт. Срокът по чл. 216 ал.7 ЗУТ се счита, 

че е инструктивен, като възприемането му за такъв, според някои съдебни състави, би 

лишило засегнатите лица от достъп до съдебен контрол, което противоречи на чл.6 и 

чл.13 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. 
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Тръгвайки от тези две противоположни позиции при обсъждането е надделяло 

второто становище, поради което участвалите в гласуването съдии от състава на ВАС 

са приели за основателни именно доводите, изложени по-горе в подкрепа на тази теза, 

докато други пет съдии са били на обратното становище, за което приложили особеното 

си мнение. 

За да обоснове тезата си мнозинството на първо място изходило от това, че ЗУТ, 

с нормата на чл. 213 ЗУТ, прогласява приоритета на специалните норми по ЗУТ пред 

общите норми по АПК. 

Заедно с това е направен правен преглед на специалната уредба, като е посочено, 

чепроцесуалните правила са разписани в чл.216 ал.2 до ал.7 ЗУТ и предвиждат подаване 

на жалба от заинтересуваните лица чрез органа, издал акта, по реда на АПК. Съгласно 

чл.216 ал.5 ЗУТ, Началникът на РДНСК или упълномощено от него длъжностно лице 

прави проверка по допустимостта на жалбата или протеста, преди да ги разгледа по 

същество. Ако прецени, че са недопустими, производството се прекратява с изрична 

заповед, която може да се оспори с частна жалба. Съответният административен съд се 

произнася в закрито заседание с определение, което не подлежи на обжалване. 

Ако Началникът на РДНСК разглеждане на жалбата или протеста по същество, 

то той 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. Заповедта 

се обжалва по реда на чл.215 ЗУТ(чл. 216, ал. 6 ЗУТ). 

Посочено е, че заповедта на началника на РДНСК или на упълномощеното 

длъжностно лице се издава в 15-дневен срок от постъпването на жалбата или протеста 

заедно с административната преписка по издаване на обжалвания акт, когато 

административната преписка е комплектувана с необходимите за произнасянето 

документи. Именно характерът на този срок е създадена противоречивата съдебна 

практика, която е била и повода за образуване на тълкувателно дело. 

След допълнителен анализ на относимата правна уредба са направени изводи, че 

производството по чл. 216, ал. 2-7 ЗУТ се провежда от началника на РДНСК, който е 

специализиран контролен орган, създаден по силата на закона, извън структурата на 

общинските органи, чиито актове контролира и не се явява непосредствено по-

горестоящ, на който е подчинен органът, издал оспорения акт. 

Оспорването на актовете по чл.216 ал.1 ЗУТ е по специален ред, извън 

предвидения в АПК. 

ЗУТ установява два способа за контрол за законосъобразност на издаваните 

индивидуални административни актове: пряк и непряк. На пряк съдебен контрол 

подлежат всички актове, с изключение на тези, издавани на основание чл.216 ал.1, за 
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които оспорването пред началника на РДНСК е въздигнато като абсолютна процесуална 

предпоставка за съдебния контрол. На началниците на РДНСК законът предоставя 

изключителна компетентност да се произнасят по жалби и протести(включително и с 

искания за обявяване на нищожността без ограничение във времето) срещу актовете по 

чл.216 ал.1 ЗУТ - законът определя изрично решаващия орган и кръга от администра-

тивноправни спорове, които може да разглежда. 

Началникът на РДНСК действа след сезиране с жалба или протест. 

Производството по чл.216, ал. 2-7 ЗУТ не замества служебната проверка по чл. 156 ЗУТ. 

Приключилата служебна проверка не изключва производството по сезиране от 

заинтересувано лице. ЗУТ допуска произнасяне от компетентния орган по жалба или 

протест и след приключила служебна проверка, при която не са констатирани 

нарушения в изискванията за законосъобразност на контролирания акт. 

Специализираният орган се произнася с мотивирани заповеди по допустимостта 

и по основателността на подадената жалба-чл.216 ал.5 и ал.6 ЗУТ. 

Заповедта, с която органът се произнася по законосъобразността на актовете е 

обявена в чл. 214, т. 1 и т. 2 ЗУТ за индивидуален административен акт по смисъла на 

този закон. Следователно, производството по резултат е за издаване на индивидуален 

административен акт по устройство на територията. 

Производството е контролно по съдържание - за контрол по законосъобразността 

на издадени строителни книжа. Контролът е върху друг административен акт. 

Правомощието на началника на РДНСК е правораздавателно - по разрешаване на правен 

спор. Той не е между равнопоставени страни и е само за законосъобразност на акта, а 

не и за целесъобразност. 

Производството е контролно-отменително, тъй като Началникът на РДНСК не 

решава спора по същество, а ако отмени разрешение за строеж или отказ за съгласуване 

и одобряване на инвестиционни проекти, изпраща преписката за преразглеждане от 

компетентния орган. 

Заповедта по чл.216 ал. 6 ЗУТ подлежи на съдебен контрол пред две съдебни 

инстанции - арг. чл. 216, ал. 6, във вр. чл. 215, ал. 7 ЗУТ. 

 Посочено е, че ЗУТ не урежда "непроизнасянето в срок" на Началника на 

РДНСК. Законът не допуска такова непроизнасяне, а разпорежда началникът на РДНСК 

да се произнесе по допустимостта на оспорването с "изрична заповед", а по същество 

на оспорването с "мотивирана заповед". 

Няма норма, която да обявява непроизнасянето на органа в срок за 

потвърждаване на оспорения акт. 
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Очертаните особености на производството по чл.216 ал.2-7 ЗУТ го харак-

теризират като специално контролно производство върху актовете по чл. 216 ал.1 ЗУТ( 

включително акт за узаконяване и отказ за издаване на такъв), което се извършва от 

специализиран административен орган и приключва с издаване на индивидуален 

административен акт, който е абсолютна процесуална предпоставка за съдебен контрол 

върху тези актове. 

Досежно определянехарактера на срока за произнасяне на компетентния 

административен орган е посочено, че ЗУТ, в случаите, в които определя срок за 

издаване на индивидуални административни актове, се явява специален закон по 

отношение на чл. 57 АПК. 

Съгласно общоприетата постановка, сроковете за произнасяне на компетентен 

административен орган по искания за издаване на индивидуални административни 

актове са инструктивни. Неспазването им няма за последица погасяване на 

материалната му компетентност. Компетентността произтича от закона и изтичането на 

определен времеви период, с изключение на мандатността, не лишава органа от нея. 

След изтичане на сроковете органът не губи възможността да се произнесе.  

Направен е и важния извод, че след влизане в сила на АПК не е загубила действие 

съдебната практика, изложена в т. 8 от Постановление № 4/76 г. по гр. д. №3/76 г. на 

Пленума на ВС на НРБ, според която за административния орган сроковете са 

инструктивни и с изтичането им не се преклудира възможността да се произнесе по 

искането, с което е сезиран, като издадения по-късно акт е действителен и подлежи на 

обжалване на общо основание. 

По изложените съображения Общото събрание на колегиите на ВАС на РБ е 

приел следното тълкуване: „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.“ 

Несъгласните с мнозинството трима съдии са изложили особеното си мнение, 

според което срокът по чл. 216, ал. 7 ЗУТ е преклузивен.  

В особеното си мнение към мотивите те посочили, след собствено извършен 

преглед на специалното законодателство по ЗУТ, че от изключителното значение тук е 
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точната и ясно определима дата на влизане в сила на акта за одобрение на 

инвестиционния проект или на разрешението за строеж, с оглед осъществяването на 

субективните права на всички участващи и засегнати от съответния строеж.

 Последващо, вкл. и чрез използване на нагледни примери, е обоснована тезата, 

че няма никаква правна и житейска логика срокът за правомощието на началника на 

регионалната дирекция при служебната проверка да бъде преклузивен, а същото 

правомощие, по отношение на същия акт в рамките на производство, образувано по 

жалба на заинтересованата страна, да бъде инструктивен.  

 Освен това наред с това, при преценката на характера на срока следва да се 

отчитат и правата и интересите на заинтересованите страни, като ще са налице 

хипотези, при които напр. страната, за която актовете по чл.216 ал.1 ЗУТ са 

благоприятни, няма да разполага с абсолютно никакви правни средства, за да сезира 

съда с жалба срещу непроизнасянето в срок на началника на регионалната дирекция. По 

този начин достъпът до съд и възможността да бъде своевременно решен чрез сила на 

пресъдено нещо спорът за законосъобразността на актовете по чл.216 ал.1 ЗУТ е изцяло 

предоставен на неконтролираната по никакъв начин преценка на Началника на 

регионалната дирекция дали да се произнесе и кога. 

Наблегнато е, че защита на правата на всички заинтересовани страни по смисъла 

на чл. 149, ал. 2 ЗУТ и на държавата изисква срокът по чл. 216, ал. 7 ЗУТ да бъде 

преклузивен, защото само така може да бъде своевременно разрешен със сила на 

пресъдено нещо спорът за законосъобразността на актовете по чл.216, ал. 1 ЗУТ и да се 

постигне исканата от законодателя стабилност на актовете, които поставят началото на 

всяко едно строителство. 

In fine е посочено, че приемането на срока по чл.216 ал.7 ЗУТ за инструктивен и 

изискването(принуждението) органът по чл.216 ал.2 ЗУТ да се произнесе изрично с 

нарочен акт, при отчитане на интересите на заинтересованите страни и правните 

средства за тяхната защита, води до перпетуиране на въпроса за валидността и 

законосъобразността на актовете по чл. 216, ал. 1 ЗУТ, което не съответства на целта на 

закона. 

 В последвалия изключително бърззаконодателен отговор на постановеното през 

месец септември 2018г. тълкувателно решение със ЗИДЗУТ обн. ДВ бр.25/2019г. 

сериозно е ревизирана правната рамка, като напрактика се изпразни от съдържание 

приетия тълкувателен акт, като се отмени изцяло института на контрола, осъществяван 

от Началника на РДНСК по реда на чл.216 ЗУТ чрез задължителното обжалване първо 

пред него на посочената там категория административни актове на главните архитекти 

на общините (районите). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ,  ПОСТАНОВЕНИ ПО ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  

ПРЕЗ 1996 ГОДИНА 

 

2006г. 

 

1.Определение №1 от 17.11.2006г. на ВАС по т.д.№5/2006г. 5-членен 

състав,докладвано от съдията Диана Добрева. 

Делото е образувано по искане на страна по няколко дела, за които се твърди, че 

има постановени и влезли в сила противоречиви съдебни решения и определение, по 

прилагане разпоредбата на чл.122, ал.1 Закона за държавния служител /ЗДСл./ и по-

конкретно – относно допустимостта на обжалването на акта, който се издава във връзка 

с възстановяването на държавния служител на работа, след отмяна на заповедта за 

прекратяване на служебното му правоотношение. 

Към  този момент е в сила Дял четвърти, глава XVI АПК” Тълкувателни решения 

и тълкувателни постановления”, отменени с приемането на Закона за съдебната власт 

/обн.Д.в. бр.64 от 07.08.2007г./, която отмяна е в сила от 10.08.2007г.  

По силата на чл.261, ал.2 АПК /ред.Д.в. бр.30/2006г./, искания за произнасяне с 

тълкувателни постановления, могат да се правят и от страните по дела, по които има 

влезли в сила противоречиви съдебни решения и определения. 

Въз основа на това съдът е подложил на преценка съдебните актове по делата, по 

които страна е подателката на искането за тълкуване. Установено е, че съдебните 

актове, постановени от различни състави на ВАС, са последователни при тълкуването 

и прилагането на разпоредбата на чл.122, ал.1 ЗДСл. 

Поради това е направен извод, че спрямо подателя на искането не са налице 

влезли в сила противоречиви съдебни решения и определения по тълкуване и прилагане 

на цитираната разпоредба от ЗДСл., въз основа на което и на основание чл.264, ал.3 

АПК /отм./, 5-членния състав на ВАС е постановил Определение №1/2006г., с което е 

отклонил искането на страната за произнасяне с ТП на основание чл.259, ал.1 АПК/отм./  

и е прекратил производството по т.д.№5/2006г. 

Определение №1/2006г. по т.д.№5/2006г. на 5-членен състав на ВАС, е без 

приложение в практиката, тъй като поставения за тълкуване въпрос е отклонен, поради 

недопустимост на искането. Освен това, същото е постановено в процедура, каквато в 
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момента не съществува, поради законодателните промени в АПК / обн. Д.в. 

бр.64/2007г./, с които са отменени Дял четвърти и Глава шестнадесета, уреждащи 

тълкувателната дейност на ВАС, като след отмяната им тази материя е уредена от ЗСВ. 

 

2.Определение №3 от 23.11.2006г. на ВАС по т.д.№2/2006г. на 5-членен 

състав, докладвано от съдията Нина Докторова. 

Делото е образувано по предложение на министъра на правосъдието за издаване 

на тълкувателно решение, по следните въпроси:1.Има ли основание да се възстановява 

собствеността на гори и земи, одържавени по закони и други актове, издадени преди 

изброените в чл.2, ал.1 ЗВСГЗГФ?; и 2. „Балталъкът” прехвърляне на собственост ли е 

или на вещно право на ползване, и подлежат ли на възстановяване на общините тези 

гори, ако по-късно те са включени в ДГФ? 

 Въпросите са материално-правни и за да постанови тълкуване, съдът е изследвал 

допустимостта на искането във връзка с твърдението за наличието на противоречива 

съдебна практика по тях. 

При това изследване е установено, че ВАС няма постановени съдебни актове по 

приложението на чл.2, ал.1 ЗВСГЗГФ. От проверка на практиката на районните и 

окръжни съдилища, посочена в предложението, също не е установено съществуването 

на спорни въпроси по тълкуването и прилагането на тази разпоредба от ЗВСГЗГФ, както 

и възстановяване на собственост върху земи, включени в ДГФ, на правно основание 

сочено в закон или нормативен акт, извън приложното поле на чл.2, ал.1. Поради това е 

прието, че искането за тълкуване по въпрос №1 е необосновано и като такова е 

отклонено. 

Спрямо въпрос №2 е прието, че искането е недопустимо, тъй като касае 

понятието „балталък” от недействаща, отменена материалноправна норма, която не е 

част от действащото материално право, поради което и не подлежи на тълкуване. 

С тези мотиви въпросите са отклонени, а производството по т.д. прекратено. 

 

3. Определение №4 от 30.11.2006г. на ВАС по т.д.№6/2006г. на 5-членен 

състав на ВАС, докладвано от съдията Наталия Марчева. 

Делото е образувано по искане на адв.Момчил Мавров- АК, гр.Пловдив, за 

издаване на Тълкувателно постановление относно противоречива и неправилна съдебна 

практика по прилагането на общия закон - ЗАП /отм./, и по-точно на „мълчаливия отказ” 

и специалния закон – чл.117 КСО. Искането е от името на страна по дело – Диана Русева 

Филипова, от гр.Пловдив, действаща чрез адв.Мавров, на основание чл.261, ал.2 АПК 

/отм./. 
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Съдът, след като е проверил твърденията на искателя по водените от него дела, е 

стигнал до извода, че искането не се обосновава на противоречива или неправилна 

съдебна практика, а с него се цели преразглеждане на влязъл в сила съдебен акт, което 

е недопустимо.  Отчел е, че в  конкретната хипотеза страната Диана Филипова не е 

активно легитимирано лице по чл.261, ал.2 АПК , имащо право на производство по 

издаване на тълкувателно постановление.  

С тези мотиви искането на адв.Мавров е отклонено, а производството по т.д. – 

прекратено. 

 

4. Определение №5 от 22.12.2006г. на ВАС, по т.д. №4/2006г. на 5-членен 

състав, докладвано от съдия Захаринка Тодорова. 

Делото е образувано  по искане първоначално на три физически лица, към което 

са се присъединили исканията на още шест физически лица, всички с твърдения, че са 

адресати на заповеди за прекратяване на служебно правоотношение в МВР и страни по 

висящи административни дела по обжалването им, по които няма влезли в сила решения 

или определения. Въпросът, поставен за тълкуване, е свързан с действието на 

разпоредбата на чл.8 от Инструкция-I-85/1999г., след отмяната на чл.122а и чл.171 

ППЗМВР / Дв.бр.39/2003г./ и издадената през 2001г. Инструкция I-37 на министъра на 

вътрешните работи. 

При извършената проверка за допустимост на искането, съдът е установил, че 

искателите не са активно легитимирани да искат издаване на тълкувателно 

постановление, тъй като не са сред лицата имащи право на това по чл.261, ал.1 и 2 АПК 

/отм./. От една страна не попадат сред кръга от лица, посочени в ал.1, а от друга, не са 

страни по дела завършили с влезли в сила решения и определения, което да налага 

проверката дали тези актове са противоречиви, съгласно ал.2 на чл.261 АПК. 

С тези мотиви за недопустимост, исканията за тълкуване за отклонени, а 

производството по т.д. – прекратено. 

 

5. Определение №6 от 27.12.2006г. на ВАС по т.д.№7/2006г. на 5-членен 

състав, докладвано от съдията Таня Вачева. 

Делото е образувано по искане на физическо лице – Данчо Цветанов Стоянов, от 

с.Ребърково, община Мездра, за произнасяне с тълкувателно постановление относно 

действието на разпоредбите на чл.8 от Инструкция №I-85/1999г. и на раздел III от 

Инструкция № I-37/2001г. на министъра на вътрешните работи. 

По искането е  изразено становище, че е недопустимо, тъй като въпросите касаят 

действието по степен и по време на инструкциите като подзаконов нормативен акт, от 
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най-ниска степен, както и за правната им сила, което не може да стане в производството 

по реда на чл.258 и сл.АПК /отм./. Посочено е, че молителят има правна инициатива за 

издаване на тълкувателни постановления само при условията на чл.261, ал.2 АПК /отм./, 

каквито в случая не са налице, поради това, че поставените въпроси не са такива по 

тълкуването и прилагането на закона, нито са възникнали при противоречива или 

неправилна съдебна практика по прилагането им в административното правосъдие. 

Като недопустимо искането е отклонено, а производството по т.д. - прекратено. 

 

2007г. 

 

1.Определение № 1 от 8.02.2007 г. на ВАС по тълк. дело № 2/2007г., 5-членен 

с-в, докладчик съдията Иван Трендафилов 

Тълкувателното дело е образувано на основание чл. 264, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс по искане на страна за издаване на тълкувателно 

решение поради влезли в сила противоречиви съдебни решения на Върховния 

административен съд - VI отделение. Поставен е следния въпрос: „Подлежат ли на 

социално осигуряване по реда на § 5а от ПЗР на КСО онези едноличните търговци, 

регистрирани като земеделски производители, които извършват единствено земеделска 

дейност по смисъла на § 1, т. 4 ДП на КСО?“. Съдът, след като е проверил твърденията 

на искателя е стигнал до извод, че искането за издаване на тълкувателно решение не 

включва въпроси създали спор или намерили противоречиво разрешение от ВАС по 

приложението на закона, поради което същото е отклонено, а производството по делото 

е прекратено. 

  

2.Определение № 6 от 28.03.2007 г. на ВАС по тълк. дело № 7/2007 г., 5-членен 

с-в, докладчик съдията Галина Матейска 

Производството по делото е образувано на основание чл. 264, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) по искане на страни по дела, с твърдение 

за наличие на противоречива и неправилна съдебна практика, което е възпрепятстващ 

фактор за разрешаване на висящо спорно право за реалното възстановяване на 

недвижим имот, за което се позовават на цитирани в искането решения на ВАС. 

        След преглед и преценка на съдебните актове по делата  петчленния състав 

на ВАС е приел, че не е налице противоречие между групата решения, цитирани от 

молителките, т.е не са налице основанията за постановяване на тълкувателно 

постановление, поради което искането е отклонено, а образуваното въз основа на 

молбата производство е прекратено. 
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3.Определение № 7 от 16.04.2007 г. на ВАС по тълк. дело № 9/2007 г., 5-членен 

с-в, докладчик съдията Таня Радкова 

Тълкувателното дело е образувано по искане на страна по дела, на основание чл. 

264, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, за произнасяне с тълкувателно 

постановление относно характера на административните актове на Министерския съвет 

на Република България за определяне броя на докторантите. 

След анализ на искането и на цитираните в него съдебни актове, съставът на ВАС 

е приел, че подателят на искането не се явява субект, имащ право на искане за издаване 

на тълкувателно постановление поради това, че в случая не е устновено противоречие в 

диспозитива на цитираните съдебни актове.  

На това основание и искането е отклонено, а образуваното производство - 

прекратено. 

 

4.Определение № 8 от 27.04.2007 г. на ВАС по тълк. дело №8/2007г., II 

колегия, докладчик съдията Надежда Джелепова 

Производството е образувано по искане на страна по дело е по реда на чл. 264, 

ал. 2 от АПК за произнасяне с тълкувателно постановление относно правния способ, 

чрез който страна в съдебното административно производство може да се защити от 

нищожен съдебен акт. Въпросите, които подателят на искането е изложил в тази връзка, 

са следните: 1. Допустима ли е в административното правораздаване искова молба за 

прогласяване нищожността на съдебен акт на основание чл. 209, ал. 3 от ГПК във връзка 

с чл. 11 от ЗВАС (отм.), респ. във връзка с чл. 144 от АПК? Допустима ли е в 

административното правораздаване искова молба за прогласяване нищожността на 

съдебен акт, постановен от касационна инстанция на основание чл. 209, ал. 3 от ГПК 

във връзка с чл. 144 от АПК? 2. Кой е съдът, компетентен да разгледа искане за 

прогласяване нищожността на решение на Върховния административен съд, тричленен 

състав? Петчленният състав на Върховния административен съд може ли да разгледа 

възражение за нищожност на решение на тричленен състав на същия съд на основание 

чл. 209, ал. 3 от ГПК във връзка с чл. 11 от ЗВАС (отм.), респ. чл. 144 от АПК – в хода 

на производство по отмяна на влязло в сила решение? 3. Може ли да се приеме априори, 

че съдебните актове (постановени от касационна инстанция и тези от седемчленен 

състав на ВАС) не могат да бъдат нищожни?  

След преценка за допустимост на искането е прието, че в конкретния случай, от 

изложеното в молбата, както и от приложените съдебни актове се установява, че 

подателят на искането не е страна по дела, по които има влезли в сила противоречиви 
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съдебни решения и определения, а се иска произнасяне с тълкувателно постановление 

поради наличието на неправилна според молителя практика по прилагане на законите в 

административното правораздаване. И тъй като молителя не е сред лицата, имащи право 

да искат произнасяне по неправилна съдебна практика по прилагане на законите в 

административното правораздаване, искането е отклонено, а образуваното 

производство – прекратено. 

 

5.Определение № 9 от 4.05.2007 г. на ВАС по тълк. дело №12/2007г., 5-членен 

с-в, докладчик председателя Николай Урумов 

Производството по делото е образувано по реда на чл. 261, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) по искане, направено от физическо лице 

до общите събрания на съдиите от Върховния административен съд и Върховния 

касационен съд, за издаване на тълкувателно постановление по прилагането на чл. 1 и 4 

от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-

спестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ), както и по прилагането на § 1, ал. 1 и 3 и § 3 от ПЗР 

на същия закон. Според искането са налице влезли в сила противоречиви съдебни 

решения по въпроса кой от двата върховни съда следва да приключи заведеното от 

молителката дело по искане за закупуване на жилището, което тя обитава като наемател 

и което е общинска собственост. 

След преценка за допустимост на искането е прието, че правомощията на общото 

събрание на Върховния административен съд е да постановява тълкувателни 

постановления при наличието на противоречиво решавани въпроси по прилагането на 

закона, но не и да дава правни консултации на физически или юридически лица, в 

какъвто смисъл е направеното изложение в искането за издаване на тълкувателно 

постановление. Още повече от страна на подалия искането не са представени 

противоречиви решения на Върховния административен съд по посочените законови 

текстове, а са изложени оплаквания срещу съдебни актове, постановени по дела, по 

които молителката е била страна. При извършената проверка на приложените към 

искането съдебни актове не е установено наличие на противоречиви правни изводи и 

решения на принципни проблеми по прилагането на ЗУЖВГМЖСВ. 

По тези съображения искането е отклонено, а производството по образуваното 

тълкувателно дело е прекратено.  

 

6.Определение № 11 от 15.05.2007 г. на ВАС по тълк. дело № 15/2007г., 5-

членен с-в, докладчик съдията Пенка Гетова 
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Делото е образувано по искане на заместник главния прокурор при Върховната 

административна прокуратура до Общото събрание на съдиите от Върховния 

административен съд за издаване на тълкувателно постановление по прилагането на § 9 

от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 

влогове (ЗУЖВГМЖСВ) и чл. 2 и 3 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти 

(ЗСКИ).  

Според направеното искане констатирана е противоречива практика на 

Върховния административен съд по следните въпроси: 

1. Представляват ли компенсаторни инструменти по смисъла на чл. 2 от ЗСКИ 

жилищните компенсаторни записи, получени чрез преобразуване на спестовни числа 

на основание § 9 от ЗР на ЗИД на ЗУЖВГМЖСВ, и подлежат ли те на регистрация по 

реда на чл. 3 от ЗСКИ? 

2. Преклузивен или инструктивен по своя характер е срокът по § 9, ал. 6, 

предложение 2 от ЗР на ЗИД на ЗУЖВГМЖСВ, в който областният управител може да 

се произнесе по направените искания за преобразуване на спестовни числа? 

След анализ на § 9, ал. 1 и 4 от ЗР на ЗИД на ЗУЖВГМЖСВ, съдът е приел, че 

тълкуването на правната същност на срока, в който гражданите могат да упражнят 

правото си да поискат определените им спестовни числа да се преобразуват в жилищни 

компенсаторни записи, налага извода, че е преклузивен и гражданите следва да 

упражнят правото си по § 9, ал. 1 от ЗР на ЗИД на ЗУЖВГМЖСВ най-късно до 29 

февруари 2000 година. С оглед на това, че към датата на постановяване на 

определението са изминали седем години от изтеклия преклузивен срок за подаване на 

искания по закона и съдебното разглеждане на административноправни спорове по 

същество е недопустимо, съдът е приел, че искането на заместник главния прокурор при 

Върховната административна прокуратура следва да се отклони, тъй като 

практическото прилагане на закона е преустановено. 

На основание чл. 264, ал. 3 от АПК Върховният административен съд е отклонил 

искането и е прекратил производството по делото. 

  

7.Определение № 12 от 16.05.2007 г. на ВАС по тълк. дело № 11/2007 г., 5-

членен с-в, докладчик съдията Татяна ХиноваИнициатор на искането за приемане 

на тълкувателното решение – Николай Евстатиев Статков от гр.Враца. Причина за 

искането – констатирана неправилна съдебна практика по конкретно административно 

дело.Сезиращият е развил доводи за погрешно интерпретиране на доказателствата по 
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делото от касационния състав, който поради това е отменил решение на окръжен съд. 

Поискал е обявяване нищожността на отменително решение. 

С постановеното определение 5-членният състав на ВАС е счел, че направеното 

искане за издаване на тълкувателно постановление е сезиращият не е процесуално 

легитимиран да направи искане за произнасяне на Общото събрание на съдиите от 

Върховния административен съд съгласно чл. 261 от АПК.  

Посочено е, че по чл.261 ал.2 АПК искания за произнасяне с тълкувателни 

постановления могат да правят и страните по дела, по които има влезли в сила 

противоречиви съдебни решения и определения, но не и при твърдения за неправилна 

съдебна практика.  

По изложените доводи относно процесуалната легитимация на Статков съставът 

на ВАС е счел, че искането като недопустимо следва да бъде отклонено, а образуваното 

производство прекратено. 

 

8.Определение № 13 от 28.06.2007 г. на ВАС по тълк. д. № 6/2007 г., 

докладчик съдията Жанета Петрова 

Инициатор на искането е Весела Иванова, която на основание чл.261 ал.2 АПК 

поискала Общото събрание на съдиите от ВАС да се произнесе относно въпроса: 

Допустим ли е косвения контрол за законосъобразност и/или нищожност на 

административните актове, пряко обуславящи действителността на обжалвания в 

производството административен акт. Сочи наличие на противоречива съдебна 

практика по този по дела, по която те е била страна. 

Петчленният състав на ВАС е приел, че направеното искане следва да бъде 

отклонено, тъй като от прегледа на съдебните актове, постановени по делата, по които 

тя е била страна, се установява, че не е всъщност налице противоречиво прилагане на 

закона. Доколкото преценката е касаела правния  характер на „длъжностното 

разписание“, независимо от това дали то е било определяно като административен акт 

или като документ, съдържащ длъжностите в администрацията, във всички сочени като 

противоречиви решения съдът е съобразил произтичащите от него 

вътрешноорганизационни промени, с оглед на което е преценил законосъобразността 

на обжалваните заповеди за прекратяване на служебното правоотношение на Иванова 

поради съкращаване на длъжността.  

В този смисъл различията в разбирането за правната природа на длъжностното 

разписание не са породили противоречиво произнасяне на съда, довело до различни 

правни последици за подалата жалба страна. 
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С оглед на това е било прието, че не са налице предпоставките за разглеждане на 

искането от общото събрание на съдиите от ВАС за издаване на тълкувателно 

постановление. 

По изложените съображения искането на Иванова е било отклонено, а съдебното 

производство – прекратено. 

 

9.Определение № 14 от 29.06.2007 г. на ВАС по тълк. д. № 10/2007 г., 5-членен 

състав, докладчик съдията Мина Атанасова 

Инициатор на производството е бил Директорът на РУ"СО“- Разград, който в 

хипотезата на чл.262 ал.2 АПК е поискал произнасяне с тълкувателно постановление на 

съдиите на ВАС по въпроса: „Следва ли едноличен търговец, регистриран като 

земеделски производител и извършващ само земеделска дейност, да ползува 

облекчените условия за осигуряване установени в чл. 4, ал. 3, т. 4 и чл. 6, ал. 7, т. 2 и ал. 

9 от КСО“.  

В искането се поддържа, че са налице постановени две влезли в сила 

противоречиви съдебни решения, като в първото е мотивиран правния извод, че само 

физическо лице, регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба № 3 

от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители 

(Наредба № 3 от 29.01.1999 г.) има правата по чл. 6, ал. 7, т. 2 и ал. 9 от КСО. Прието е, 

че едноличният търговец, регистриран в това му качество като земеделски 

производител, не е физическо лице по см. на § 1, т. 4 от ДР на КСО и не следва да се 

ползува от този режим на социално осигуряване. Във второто решение са изложени 

доводи обосноваващи извода, че едноличният търговец, произвеждащ само земеделска 

продукция и регистриран по цитираната Наредба има право да ползува 

привелигирования режим на социално осигуряване по чл. 6, ал. 7, т. 2 и ал. 9 вр. чл. 4, 

ал. 3, т. 4 от КСО.  

За да прецени първо допустимостта на искането, съставът на ВАС е констатирал 

на първо място, че вече е било отклонено искане на Али Садъков за произнасяне на 

съдиите от втора колегия на ВАС на основание чл. 262, ал. 2 от АПК по въпроса - 

подлежат ли на осигуряване по реда на § 5а от ПЗР на КСО едноличните търговци, 

регистрирани като земеделските производители по см. на § 1, т. 4 от ДП на КСО, които 

извършват единствено земеделска дейност, по които е, по което е било образувано 

тълкувателно дело № 2/2007г., приключило с определение №1 от 8.02.2007 г. за 

отклоняване на искането. 

Анализирайки мотивите на последния акт на ВАС на РБ по това тълкувателно 

дело, съставът на ВАС е приел, че анализираната правна уредба е приложима по 
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отношение на регистрираните по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999г. земеделски 

производители, като във всеки един от случаите следва да се установява конкретно дали 

правният субект извършва само земеделска дейност, респ. дали произвежда 

непреработена растителна и/или животинска продукция. Аргументиран е правния 

извод, че кръгът на осигурените лица по чл. 4, ал. 3, 4 от КСО са регистрирани 

земеделски производители по см. на § 1, т. 4 от ДР на КСО. Това са както физическите 

лица произвеждащи растителна и/или животинска продукция, така и едноличните 

търговци, регистрирани в това им качество като земеделски производители, тъй като 

едноличният търговец е физическо лице, което придобива право да извършва сто-

панската си дейност по търговски начин, но с това не променя качеството си на фи-

зическо лице, субект на привилегирования режим на осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 

3, т. 4 от КСО.  

По изложените съображения състав на ВАС е намерил искането на Директора на 

РУ "СО" Разград на основание чл. 261, ал. 2 от АПК за идентично по съдържание с 

искането на Али Садъков по чл. 261, ал. 2 от АПК, разгледано по цитираното предходно 

тълкувателно дело, поради което следва да бъде отклонено като процесуално 

недопустимо, а производството по делото прекратено. 

 

10.Определение № 15 от 2.07.2007 г. на ВАС по тълк. д. № 17/2007 г., 5-членен 

с-в, докладчик съдията Светлана Йонкова 

Инициатор на искането е Цветелина Янкулова-Стоянова за постановяване на 

тълкувателно постановление относно прилагането на чл. 27, ал. 1, т. 4 от Закона за 

съдебната власт (ЗСВ). Позовава се на противоречива съдебна практика по следните 

въпросите: „Може ли ВСС с решение по чл. 27, ал. 1, т. 4 ЗСВ да понижава или 

премества магистрат без да е проведено преди това дисциплинарно производствено и 

без съответния магистрат да е изразил изрична воля за това. Правилна ли е практика на 

Върховния административен съд в частта с която се приема, че в разпоредбата на чл. 27, 

ал. 1, т. 4 ЗСВ се съдържа самостоятелна процедура за понижаване или преместване на 

магистрати, която е различна от дисциплинарната и какви са материалноправните 

предпоставки за инициирането й.“ 

Върховният административен съд, петчленен състав е приел искането за 

недопустимо, поради което то е било и отклонено, при следните мотиви: съгласно 

чл.261 ал.2 АПК искания за произнасяне с тълкувателни постановления могат да правят 

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

определения, като от фактите по цитираните в искането дела се установява, че Янкулова 

е била страна само по едно от трите цитирани от нея дела с твърдения за противоречива 
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практика. По този начин е прието, че тя не е активно легитимирана да направи искане 

за постановяване на тълкувателно постановление по реда на чл. 261, ал. 2 АПК. По 

отношение на нея като страна по дело не са постановени противоречиви съдебни 

решения, поради което и искането и за постановяване на тълкувателно постановление 

като недопустимо е било отклонено.  

 

11.Определение № 16 от 2.07.2007 г. на ВАС по тълк. д. № 16/2007 г., 5-членен 

с-в, докладчик съдията Диана Добрева 

Искането е отправено от Ангел Ангелов до общото събрание на съдиите от ВАС 

и до общото събрание на съдиите от гражданската колегия на ВКС за произнасяне със 

съвместно тълкувателно постановление относно правния способ, с който гражданите 

могат да се защитят от нищожни съдебни актове с твърдения за налична противоречива 

съдебна практика на двата съда. 

Тъй като с резолюция от 22.05.2007 г. на съдия от ВКС е констатирано, че липсва 

противоречива съдебна практика между ВКС и ВАС по повдигнатите в искането 

въпроси, предвид на което не е налице установената от закона процесуална 

предпоставка за произнасяне със съвместно тълкувателно постановление от общите 

събрания на съдиите на двете съдилища, то по искането на Ангелов е образувано в тълк. 

дело №16 от 2007г. по описа на ВАС за произнасяне от общото събрание на съдиите от 

този съд. 

Въпросите, които подателят на искането поставил са били: „ 1. Разпоредбите на 

чл. 231, ал. 1, б. "з" от ГПК и на чл. 239, ал. 1, т. 6 от АПК имат ли и материалноправен 

характер; допустимо ли е за разглеждане възражение за нищожност на съдебен акт в 

производството по отмяна на влязло в сила решение? 2. Кой е съдът, компетентен да 

разгледа искане за прогласяване нищожността на решение на Върховния касационен 

съд - тричленен състав (Върховния административен съд - тричленен състав)? 3. Може 

ли да се приеме априори, че съдебните актове, постановени от касационна инстанция на 

Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, не могат да бъдат 

нищожни, т. е. действа ли в българското право принципът "непогрешимост на Папата"? 

4. Какъв е правният способ за защита от нищожен съдебен акт, постановен от петчленен 

състав на Върховния касационен съд и от седемчленен състав на Върховния 

административен съд? Във връзка с това българското законодателство отрича ли 

действието на основния принцип от международното право "нарушението на правото 

не създава право"?“ 
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В искането си Ангелов твърди, че във ВКС е наложил неправилна съдебна 

практика по прилагането на разпоредбата на чл.231 ал.1, б. "з" от ГПК, като е цитирал 

и практика и на двата върховни съда.  

При тези изходни данни 5-членният състав на ВАС е приел, че искането за 

постановяване на тълкувателно постановление следва да се прецени с оглед 

разпоредбата на чл. 261, ал. 2 от АПК, досежно легитимираните субекти, като в 

конкретния случай от изложеното в молбата и от приложените съдебни актове се 

установява, че подателят на искането не е страна по дела, по които има влезли в сила 

сочени като противоречиви съдебни решения и определения. Самият Ангелов е посочил 

за наличие според него на неправилна съдебна на ВКС по граждански дела във връзка с 

нищожността на съдебните актове, както и факта на "сравнително добре уредената 

правна материя в новия АПК. 

С оглед на това е прието, че искането му следва да бъде отклонено, а 

образуваното производство - прекратено. 

 

12. Определение № 17 от 13.09.2007 г. на ВАС по тълк. д. № 13/2007 г., 5-

членен състав, докладчик съдията Пенка Иванова 

Искането е направено от Иван Иванов за произнасяне с тълкувателно 

постановление поради неправилна съдебна практика на съда по чл. 209, т. 3 от АПК, 

като са поставени три въпроса: „1. Допустима ли е в административното правораздаване 

искова молба за прогласяване на нищожността на съдебен акт на основание чл. 209, т. 3 

от АПК, постановен от касационна инстанция? 2. Кой е компетентният съд да разгледа 

искане за прогласяване нищожността на решение на ВАС - тричленен състав, и може ли 

петчленният състав на ВАС да разгледа възражение за нищожност на решение на 

тричленен състав на основание чл. 209, т. 3 от АПК, постановен в касационно 

производство по АПК? 3.Може ли да се приеме априори, че съдебните актове 

(постановени в касационна инстанция и от седемчленен състав на ВАС) не могат да 

бъдат нищожни - т. е. действа ли в българското право принципът "непогрешимост на 

Папата"?“ 

ВАС в отговор на поставените въпроси е приел, че не са налице основания за 

постановяване на тълкувателно постановление, тъй като искането не съдържало 

предмет съгласно разпоредбата на чл.263 ал. 2 от АПК, който да е достатъчно 

основание, за да приеме настоящият съдебен състав, че е налице неправилна съдебна 

практика и искането да е основателно. 
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Съдебният състав е анализирал цитираната съдебна практика, като е посочил, че 

"неправилна" е съдебната практика, която не отговаря на точния смисъл на закона - т. е. 

налице е неточно прилагане на закона. 

По посочените от Иванов две съдебни решения съдът е оставил без разглеждане 

жалбите, подадени срещу окончателни съдебни решения, постановени от ВАС в 

касационно производство, т. е. не е налице неправилна съдебна практика. 

Отбелязано е, че по подадена искова молба пред административния съд не могат 

да се образуват дела за прогласяване нищожност на окончателно съдебно решение. 

Абстрактни хипотези за нищожност на окончателно съдебно решение са възможни, 

макар че липсва законова дефиниция за този вид порочно решение и за пороците, които 

водят до него. 

С оглед горното на искането на Иванов е отклонено, а производството по делото 

прекратено. 

Следва да се отбележи, че след постановяване на това определение е налице 

изменение в позитивно-правната уредба, като вече е налице специалния текст на чл.128а 

АПК в сила от 01.01.2019г., според който исковете за обявяване на нищожност на 

решения и определения, които преграждат по-нататъшното развитие на 

производството, постановени от административните съдилища или от ВАС, могат да се 

подават безсрочно и са подсъдни на административните съдилища като първа съдебна 

инстанция. 

 

13.Определение № 18 от 17.09.2007 г. на ВАС по тълк. д. № 18/2007 г., 5-

членен състав, докладчик съдията Галина Солакова 

Искането е направено от търговско дружество "БУРДЕНИС 98"ООД с 

позоваване на чл.261 ал.2(отм.) АПК с твърдения в него за наличие на противоречиво 

прилагане на нормата на чл.132 ал.1,т.3 ЗУТ по конкретно цитирани дела от състави на 

ВАС. 

Съдебният състав е приел, че искането се явява недопустимо, поради което и 

следва да се отклони, а производството прекрати. 

За да обоснове извода си е прието, че с § 19 от ПЗР на ЗСВ (ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 

г.), в сила от 11.08.2007 г. е отменена глава шестнадесета (чл. 258 - чл.266) от АПК, 

регламентираща тълкувателната дейност на ВАС, вкл и до лицата, имащи право да 

сезират с искане за произнасяне с тълкувателни решения и постановления от 

Върховните съдилища на РБ(ВАС и ВКС). 

Така с отмяната на глава шестнадесета, в която попада разпоредбата на чл.261 

ал.2 от АПК, отпада възможността за сезиране на ВАС с искане на издаване на 
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тълкувателно решение, респ. постановление от субекти, имащи качеството на страни по 

дела, по които има влезли в сила противоречиви съдебни актове.  

 

2009г. 

 

1. Определение №3 от 16.07.2009г. по т.д.№5/2008г. на ОС на колегиите от 

ВАС, докладвано от съдия Пенка Иванова. 

Делото е образувано по искане на Главният прокурор на РБ за произнасяне с ТР 

по въпроса:”Подлежат ли на съдебен контрол заповедите за временно настаняване в 

специални домове за чужденци на основание чл.44, ал.6 и ал.8 от Закона за чужденците 

в РБ  /ред. Д.в. бр.36/15.05.2009г./?”. 

Установено е, че в срока за произнасяне на ОС на ВАС, е настъпила 

законодателна промяна в ЗЧРБ, като е създадена нова разпоредба - чл.46а /обн.Д.в. 

бр.36/2009г./, с която изрично е уредена възможността тези заповеди за принудително 

настаняване в специален дом, да се обжалват пред административния съд, в района на 

който е седалището на органа, издал акта. 

Предвид законодателната уредба в чл.46а ЗЧРБ / Д.в. бр.36/2009г./  е прието, че 

липсват основания за произнасяне, поради отпадане на нуждата от постановяване на ТР 

по този въпрос. 

С оглед на това производството по т.д.№5/2008г. на ОС на ВАС е прекратено. 

 

2013г.  

 

1.Определение по Протокол от ОС на колегиите на ВАС, проведено на 

28.11.2013г. по т.д.№7/2013г., докладвано от съдиите Наталия Марчева и Георги 

Чолаков 

    Делото е образувано по искане на Председателя на ВАС за произнасяне с ТР по 

следните материалноправни въпроси:  

1. Може ли НЗОК да налага санкции на аптеки? 

 2. Какъв е редът за налагане на санкции на собствениците на аптека за нарушения 

на договори, сключени между тях и здравната каса за отпускане на лекарствени 

продукти, медицински изделия или диетични храни за специални медицински цели, 

заплащани напълно или частично от НЗОК? 

             Установено е, че в срока за произнасяне на ОС на ВАС, Председателят на ВАС 

е оттеглил искането си до ОС на колегиите на ВАС по това ТД и е отправил искане за 
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прекратяване на производството. Горното е мотивирано в депозираното искане с 

обстоятелството, че след обстоен анализ на решенията, въз основа на които е прието, че 

е налице противоречива практика, е било констатирано, че не е налице такава по чл.124, 

ал.1 ЗСВ, която да обоснове необходимостта от приемане на ТР. Касае се  до единични 

решения в различен смисъл, които не могат да се възприемат като противоречива 

практика, каквато би била при трайно установяване на становища в двете посоки. 

С оглед на така предприетото оттегляне , производството по т.д.№7/2013г. на ОС 

на ВАС е прекратено. 

 

2015г. 

1.Определение по Протокол от ОС на колегиите на ВАС, проведено на 

26.02.2015г. по т.д.№3/2014г., докладвано от съдиите Александър Еленков и Галя 

Костова 

    Делото е образувано по искане на Председателя на ВАС за произнасяне с ТР по 

следните процесуални въпроси:  

1.Подлежи ли на съдебен контрол акта,с който горестоящия адм.орган се 

произнася в условията на чл. 97, ал. 2 от АПК и  

2. При отрицателен отговор, респ. при постановяване на нищожно решение по 

съществото на спора от страна на горестоящия адм.орган,следва ли съдът сезиран с 

жалба срещу неговия акт, на осн. чл.120, ал. 1 КРБ да упражнява контрол и върху  

законосъобразността на акта на долустоящия адм.орган или следва само да прогласи 

нищожността на реш. на горестоящия орган по жалба срещу който е сезиран? 

Отправеното искане е било мотивирано от конкретно констатирана 

противоречива практика по чл.145, ал.2 вр. чл.94, ал.2 от Закона за опазване на околната 

среда. 

             Установено е, че в срока за произнасяне на ОС на ВАС, по делото е депозирано 

предложение от докладчиците, в което е изложено становище, че съответните различия 

в констатираната противоречива съдебна практика са преодолени. Предвид това, 

председателят на ВАС е оттеглил искането си за приемане на ТР по поставените 

въпроси и е поискал производството да бъде прекратено. 

С оглед на така предприетото оттегляне , производството по т.д.№3/2014г. на ОС 

на ВАС е прекратено. 

 

2016г. 
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1.Определение №1 от 14.06.2016г. на ВАС по т.д.№4/2015г., докладвано от 

съдията Калина Арнаудова 

Делото е образувано по искане на Председателя на Висшия адвокатски съвет до 

Общото събрание на колегиите във ВАС за произнасяне с тълкувателно решение по 

следния процесуалноправен въпрос: „Какъв е кръгът от лицата, които имат право да 

оспорват пред Върховния административен съд, на основание чл. 151, ал. 3 от Закона за 

кредитните институции (ЗКИ) във връзка с чл. 147, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) или на основание чл. 6.1 и чл. 13 от 

Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), чл. 19.1, ал. 

2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) 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 (ЕС), решението на Управителния съвет (УС) на Българската народна 

банка (БНБ) за отнемане на лиценза за извършване на банкова дейност на банка, когато 

последната е поставена под специален надзор по решение на УС на БНБ, 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?”. 

 Общото събрание на колегиите във ВАС е счело, че искането следва да бъде 

отклонено, по съображения, които в обобщени мотиви се свеждат до следното: 

Постановяването на тълкувателно решение по същество в настоящия случай би 

означавало, посредством тълкувателен акт да бъде изброен изчерпателно кръгът лица, 

имащи право да оспорват посочената категория административни актове. ОСК във ВАС 

има правомощието да осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво 

прилагане на законите в административното правораздаване – чл. 125, ал. 1 от 

Конституцията на Република България (КРБ), и с оглед на това има правото да приема 

при противоречива или неправилна практика тълкувателни решения – чл. 124, ал. 1 от 

ЗСВ. С тълкувателните решения не може да се променя или дописва съдържанието на 

правните норми, а само те да се тълкуват с оглед бъдещото им приложение, при 

неправилна или противоречива съдебна практика. Поставеният от вносителя на 

предложението въпрос предполага извършването не на тълкувателна, а на 

нормотворческа дейност, поради което е извън компетентността на ОСК във ВАС да 

даде отговор по него.  

С предложението си вносителят е сезирал ОСК във ВАС да даде отговор на 

поставения въпрос в контекста на разпоредби от правото на ЕС, ползващо се с примат 

над националното, произтичащ от Учредителните договори (ДЕС и ДФЕС). Конкретно 
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от ОСК във ВАС се иска да посочи активно легитимираните да обжалват 

административния акт лица, на основание чл. 19, пар. 1, ал. 2 от ДЕС, чл. 47 от Хартата 

на основните права на ЕС (имаща същата юридическа сила както договорите – чл. 6, 

пар. 1 от ДЕС), както и в съответствие с изискването за ефективна обжалваемост на 

решенията на националните органи в качеството му на общ принцип на ЕС. При така 

поставения от вносителя въпрос, ОСК във ВАС не би могло да направи обоснован извод 

за наличието/липсата на активна процесуална легитимация на различни категории 

субекти, без да тълкува относимите правни норми и принципи от правото на 

Европейския съюз, с каквато компетентност то не разполага. Разпоредбата на чл. 267, 

пар. 1 от ДФЕС сочи, че изключително правомощие да тълкува договорите и актовете 

на институциите на Съюза има СЕС. Съгласно чл. 344 от ДФЕС държавите членки се 

задължават да не уреждат споровете, отнасящи се до тълкуването и прилагането на 

Договорите по начини, различни от тези, предвидени в него. Тълкувателна дейност, 

опосредяваща приложението на нормите от правото на ЕС, ще компрометира и една от 

основните цели на създадения с Учредителните договори правен ред, а именно – 

точното и еднообразно прилагане на разпоредбите във всички държави членки. 

Действително – в правомощията на ОСК във ВАС е да тълкува норми от ЗКИ или от 

АПК. В същото време трябва да се държи сметка за факта, че Република България е 

държава - членка на ЕС, и всички посочени в искането разпоредби са приложимо право. 

С постановяването на тълкувателно решение по поставения в искането въпрос ОСК във 

ВАС ще обвърже съдилищата за прилагането на дадените в него разрешения по 

приложението на закона (чл. 130, ал. 2 от ЗСВ) при така очертаната негова 

компетентност. В същото време, различните състави на съдилищата при 

осъществявания от тях правораздавателен контрол следва да се съобразят с относимите 

норми от правото на ЕС и да ги прилагат с предимство пред разпоредбите от 

националните ни закони, ако те им противоречат.  

Поради изложеното е прието, че отговор на поставения въпрос не може да бъде 

даден. 

          Като недопустимо искането е отклонено. 

 Така постановеното определение е подписано с особеното мнение на единадесет 

от съдиите от ВАС, които са изразили несъгласието си както с аргументите на 

мнозинството от съдиите във ВАС по делото, така и с крайния извод в определението- 

за недопустимост на производството. 

 Преди всичко, в особеното мнение е застъпено становището ,че ОС на съдиите 

от колегиите на ВАС трябва да може да преформулира поставен пред него въпрос, за да 
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може във всички случаи /дори и в тези на некоректна формулировка/ да реши въпрос, 

по които има противоречива или неправилна практика. 

 Независимо от това е изразено и несъгласие по същество с приетото, като е 

посочено, че видно от мотивите на искането на Висшия адвокатски съвет, иска се 

тълкуване на разпоредбите на чл.151, ал.3 от ЗКИ във връзка с чл.147, ал.1 от АПК при 

преценка налице ли е правен интерес от оспорване на индивидуален административен 

акт по чл.102, ал.2, т.25 от ЗКИ само за четири категории субекти: акционери на банката; 

вложители на банката, облигационери на банката и членове на управителни органи на 

банката, чиито правомощия са преустановени с оспорвания акт, поради което не става 

дума за изчерпателно изброяване на всички субекти, евентуално легитимирани да 

подадат жалба против такъв акт, а за легитимацията на тези четири категории субекти 

и то, защото съдебната практика на ВАС, отрекла наличието на такава легитимация, е 

неправилна. 

С тези мотиви, съдиите, застъпили особено мнение, са аргументирали тезата, че 

поставеният въпрос не  е неправилно формулиран.   

Второто изразено несъгласие е с тезата на мнозинството, че позоваване на 

разпоредби на правото на ЕС или на международен договор, по който РБ  е страна, 

лишава ОС от такава компетентност. Националните съдебни юрисдикции не само 

могат, но са и длъжни да тълкуват и прилагат правни норми и принципи от правото на 

ЕС и на ЕКЗПЧОС, а противното би означавало незачитане принципа на субсидиарност, 

изведен в практиката на ЕСПЧ. Тълкуване на разпоредби на правото на ЕС и на 

международни договори, по които РБ  е страна, от ОСС на колегиите на ВАС е 

допустимо, но не е задължително, ако е неправилно /аргумент от делото „Елчинов“ С-

173/2009/. 

Относно прилагането на правото на ЕС: то се интегрира в националния правов 

ред на всяка държава- членка, като компетентността на СЕС по чл.267 от ДФЕС не 

лишава националните юрисдикции от качеството им на такива, тълкуващи и прилагащи 

правото на ЕС. Доколкото става дума за тълкуване на разпоредбите на чл.147, ал.1 АПК 

вр. чл.151, ал.3 ЗКИ, то лишена от основание се явява и тезата, че въпросът за 

процесуалната легитимация на оспорващите е въпрос по тълкуването и прилагането на 

правото на ЕС. 

 

2.Определение №2 от 02.11.2016г. на ВАС по т.д.№8/2015г., докладвано от 

председателя на отделение Ваня Анчева 

            Делото е образувано по искания от омбудсмана на РБ и от министъра на 

правосъдието до Общото събрание на колегиите във ВАС за произнасяне с 
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тълкувателно решение по въпроси, породили противоречива съдебна практика относно 

характера на правоотношенията между страните по договор за за безвъзмездно 

предоставяне на финансов ресурс на Европейския съюз и съответния ред за съдебна 

защита на бенефициера срещу актовете на управляващия орган за отмяна (частична или 

изцяло) на финансовата подкрепа или с които е отказано плащане на заявени разходи 

по сключен договор. Конкретните въпроси са следните: 

1. „Подлежат ли на контрол за законосъобразност от административния съд 

актовете на управляващия орган за налагане на финансова корекция или отказ за 

верифициране на суми по договори за безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на 

оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд и Кохезионния фонд?“; 

2. „Действат ли управляващите органи в хипотезата на обвързана компетентност 

при изпълнението на препоръки от страна на одитиращия орган по смисъла на чл. 62 от 

Регламент (ЕО) 1083/2006 г. и на сертифициращия орган по смисъла на чл. 61 от 

Регламент (ЕО) 1083/2006 г., или разполагат с оперативна самостоятелност?“. 

В мотивите на определението са визирани двете противоречиви становища, 

които се свеждат до следните тези:  

Според едната от тях, с встъпването в договорни отношения с получателя на 

безвъзмездната финансова помощ управляващият орган (УО), макар и формално 

принадлежащ към системата на изпълнително-разпоредителната власт, придобива 

качеството на равнопоставен правен субект, чиито волеизявления нямат 

административноправен характер, нито са израз на упражнена властническа функция. 

В тези случаи съдебните производства следва да бъдат прекратени, тъй като спора има 

облигационен характер. 

 Обратното разбиране, почива на тезата за административноправно естество на 

характеризиращите се с елементи на власт и подчинение правоотношения между 

разпореждащия се в обществен интерес с публичен финансов ресурс държавен орган, 

комуто са възложени управленски и контролни функции по разходването на 

европейските средства, и получателя на помощта. След като актовете на управляващия 

орган за определяне на финансова корекция по сключен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова подкрепа представляват едностранни властнически 

волеизявления, засягащи пряко и непосредствено правната сфера на бенефициера, то 

същите подлежат на контрол за законосъобразност по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК).  

Общото събрание на колегиите във ВАС е счело, че двете искания следва да бъдат 

отклонени, по съображения, които в обобщени мотиви се свеждат до следното: 
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По първия формулиран въпрос приемане на ТР е недопустимо с оглед 

последвалата образуването на настоящото тълкувателно дело изрична законодателна 

уредба на материята, обхващаща и заварените случаи на висящи съдебни производства, 

чийто предмет са оспорвания на актовете на управляващия орган за определяне на 

финансови корекции по безвъзмездно предоставени средства от европейски фондове. 

Със Закона  за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЗУСЕСИФ, обн., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)  се въвежда обща правна рамка, 

насочена към кодифициране на правилата, по които се управляват и разходват 

предоставени от Европейския съюз публични средства, както и към регламентирането 

на ясен съдебен контрол за защита на конституционно гарантираните права на 

участващите в процеса граждани и организации. 

В мотивите на определението е посочено още, че съгласно § 10, ал. 2 ПЗР на 

ЗУСЕСИФ образуваните до влизането в сила на този закон съдебни производства по 

жалби срещу изявления за финансови корекции на ръководителя на управляващия орган 

се довършват по реда на чл. 27, ал. 1 и ал. 5 – 7, регламентиращ оспорване пред съд по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс. С изрично посочения в пряк източник 

на националното право процесуален ред за защита на бенефициера срещу актовете за 

финансови корекции, който обхваща и висящите съдебни спорове, е налице влязло в 

сила нормативно разрешение на въпроса, по който е констатирана противоречивата 

съдебна практика, формирана при липсата на единно законово регулиране в 

разглежданата област.  

Като е приело, че предвиденото в новия закон оспорване на процесната категория 

волеизявления пред съдилищата от системата на административното правораздаване 

дава категоричен отговор на поставения за тълкуване въпрос, ОС  есчело настъпилият 

след образуване на тълкувателното дело юридически факт се явява предпоставка за 

отклоняване разглеждането на искането по т.1 по същество. 

По отношение на втория въпрос, включен в предмета на ТД, е прието, че 

произнасяне по същество по същия е недопустимо по три групи аргументи- 

некомпетентност на ОС, липса на предмет и несъответствие с процесуалните 

изисквания. 

Отговор на очертаното от министъра на правосъдието питане дали 

управляващият орган действа в условията на обвързана компетентност, или разполага с 

оперативна самостоятелност при изпълнението на препоръки от страна на одитиращия 

орган по смисъла на чл. 62 от Регламент (ЕО) 1083/2006 г. и на сертифициращия орган 

по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕО) 1083/2006 г., не може да бъде даден чрез 
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задължителен тълкувателен акт, защото е извън правомощията на Общото събрание на 

съдиите във Върховния административен съд.  

Искането е лишено и от предмет, тъй като по поставения въпрос няма формирана 

практика на ВАС. Липсата на произнасяне на съда изначално изключва  наличие на 

противоречива или неправилна съдебна практика. Такава не се и твърди. Не се сочат 

влезли в сила съдебни актове по конкретни казуси в областта на разглежданата материя, 

които да обективират противоположни становища относно характера на вътрешните 

взаимоотношения между органите от националната институционална рамка, отговорни 

за управлението и контрола върху разходването на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

На последно място, но не и по значение, е прието, че въпросът дали 

управляващият орган действа в условията на обвързана компетентност или при 

оперативна самостоятелност, когато изпълнява препоръки на одитиращия и на 

сертифициращия орган, стои извън предмета на констатираното противоречие, поради 

което исканото от министъра на правосъдието тълкуване в тази част не намира 

основание в хипотезите на чл. 124 ЗСВ.  

 Поради отсъствието на предпоставките по чл. 124 ЗСВ, на реквизитите по чл. 127 

ЗСВ и на компетентност на Общото събрание на съдиите от националния върховен съд 

да тълкува норми от съюзното право, искането за тълкуване и по втория въпрос е 

отклонено.   

 

2017г.  

 

1.Определение № 4 от 12.04.2017г. на ВАС по т.д.№ 9/2016г., докладвано от 

съдията Василка Шаламанова 

 Делото е образувано по искане на Министъра на правосъдието до Общото 

събрание на колегиите във ВАС за произнасяне с тълкувателно решение по следния 

материалноправен 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 

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?”. 

 Искането е обосновано, като са очертани двете противоречиви становища, както 

следва: 
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Според едното от тях, в случаите на закупуване на стоки – родово определени 

вещи от данъчно задължено лице (първи купувач), които не му се предават директно от 

доставчика, а са превозени или транспортирани към втори купувач – негов клиент, 

съдът  признава извършването на последователни доставки, които обуславят 

възникването и упражняването на правото на данъчен кредит, само ако са изпълнени 

условията за т.нар. „транзитна продажба” по смисъла на чл.329 от Търговския закон. 

При липса на доказателства за изпълнението на особените правила за транзитна 

продажба на стока в някои случаи се приема дори, че е налице посредническа дейност, 

като операцията на първия купувач се квалифицира като услуга, а не като две 

последователни доставки на стоки, докато всъщност е установено, че той купува стоки 

от свое име, а след това ги препродава на своя клиент, като стоките се предават директно 

на последния.   

При застъпването на противното становище, други състави на ВАС, без да 

изискват изпълнение на всички условия за транзитна продажба по чл.329 ТЗ, признават 

осъществяването на две последователни доставки (към първия купувач – посредник и 

от него към неговите клиенти) за целите на облагането с ДДС, както и правото на 

приспадане на данъчен кредит при първия получател и/или при втория получател.  

 Общото събрание на колегиите във ВАС е счело, че искането следва да бъде 

отклонено, по съображения, които в обобщени мотиви се свеждат до следното: 

При задълбочен анализ на съдебната практика на ВАС, включително и на тази, 

цитирана в искането за тълкуване на Министъра на правосъдието, не се установява 

наличие на влезли в сила съдебни решения, в чийто мотиви да е прието наличие 

(реалност) на доставка на стока между продавач и купувач, когато тя е превозена (или 

транспортирана) директно до следващ купувач, само ако са изпълнени особените 

правила за транзитна продажба на стока, предвидени в чл.329 от ТЗ. 

Изводът за наличие на доставка между продавач и купувач, когато стоката е 

превозена до следващ купувач се обосновава във всеки казус въз основа на установеното 

фактическото положение и в резултат на цялостна преценка на доказателствата. 

Въпросът за признаване наличието на доставка за конкретната стока предпоставя 

съвкупна съдебна преценка на всички установени факти и обстоятелства, както и на 

събраните доказателства, включително на тези за директния превоз или транспортиране 

на стоката до следващ купувач. 

Липсата на установена противоречива практика на ВАС по поставения въпрос е 

основание Общото събрание на колегиите във Върховен административен съд да 

приеме, че за разглеждане на  поставения въпрос не са налице предпоставките по чл.124, 

ал.1, т.5 Закона за съдебната власт за приемане на тълкувателно решение. 
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Поради изложеното е прието, че отговор на поставения въпрос не може да бъде 

даден. 

 Като недопустимо искането е отклонено. 

 Така постановеното определение е подписано с особеното мнение на двама от 

съдиите от ВАС, според което искането е допустимо като подадено от лице по чл. 125 

от Закона за съдебната власт, въз основа на установен от него проблем относно 

приложението на чл. 6 от Закона за данък върху добавената стойност, за който не са 

налице пречки да бъде разрешен по тълкувателен път от Общото събрание на колегиите 

на Върховния административен съд. 

 

2.Определение по Протокол от ОС на колегиите на ВАС, проведено на 

21.02.2017г. по т.д.№8/2016г., докладвано от съдията Анелия Ананиева 

 Делото е образувано по искания на Главния прокурор и на Председателя на ВАС 

за произнасяне с ТР по следния процесуален въпрос:  

"След изменението на чл. 215, ал. 7 ЗУТ(ДВ, бр. 101/22.12.2015 г.) окончателни 

ли са решенията на административните съдилища, постановени по жалби или протести 

срещу индивидуални административни актове относно одобряване или изменение на 

всички подробни устройствени планове, или само тези решения, отнасящи се за обекти 

с национално значение, или за общински обекти от първостепенно значение?"  

Отправените искания са били мотивирани от конкретно констатирана 

противоречива практика.. 

Установено е, че в срока за произнасяне на ОС на ВАС, по делото е са постъпили 

две писма, съответно от Главния прокурор и от Председателя на ВАС, с които те 

оттеглят исканията си до Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на 

ВАС за приемане на  тълкувателно решение, тъй като въпросът е разрешен по 

законодателен път, поради което производството по делото следва да бъде прекратено. 

С оглед на така предприетото оттегляне , производството по т.д.№8/2016г. на ОС 

на ВАС е прекратено. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Така направения правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС на РБ 

свидетелства за една значителна по обем дейност, показва нагледно как се е изменяла 

през години необходимостта на от тълкуване на отделни правни норми, чието 
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приложение е срещало нееднозначно решение както в актовете на ВАС на РБ, така и в 

актовете на окръжните, а след 01.03.2007г. и на административните съдилища.  

Проследявайки активността през изследвания период на Общото събрание на 

колегиите/колегията на съдиите от ВАС, е видно, че всяка следваща година 

необходимостта от тълкуване е обуславяла и броя на образувания брой тълкувателни 

дела. 

На практика основна причина за образуваните тълкувателни дела е била почти 

винаги наличната противоречива практика на ВАС или на административните 

съдилища, която не е могла да бъде преодоляна по друг начин. 

Субектите, сезирали компетентните Общи събрания, са били основно: 

Омбудсманът на РБ, Главният Прокурор на РБ, Председателят на ВАС на РБ, 

Председателят на Висшия адвокатски съвет/както е посочено това и в последно 

приложимата норма на чл.125 ЗСВ/, а също така и отделни физически или юридически 

лица, когато през годините това е било допустимо.  

Прегледаната практика показва, че в повечето случаи тези искания са приемани 

за основателни и съответните събрания са се произнасяли с тълкувателен акт по 

конкретно поставения/ните въпрос/и, като рядко са отклонявали искания/особено след 

2007г./. 

Очаквано, след приемане на тълкувателния акт той се е прилагал при спазване на 

нормата на чл.130 ал.2 ЗСВ, като повечето от тези актове и към настоящия момент не са 

загубили своето значение. 

Налице са случаи, при които законодателят в лицето на Народното събрание 

почти незабавно е приемал съответно законово изменение във връзка с постановени 

тълкувателни решения, като по този начин последните напрактика са изгубили своето 

значение/напр. Тълкувателно решение №1 от 26.02.2014г. на ВАС по т. д. №1/2013г., 

касаещо материята по ЗДвП; Тълкувателно решение №5 от 13.12.2016г. на ВАС по т. д. 

№10/2016г., ОСС, I и II колегия, касаещо материя по ДОПК и най-пресен е примерът с 

изменението в ЗУТ и приетото непосредствено преди това Тълкувателно решение №1 

от 17.09.18г. на ВАС по т. д. №4/2016г., ОСС, I и II колегия, когато реакцията на 

законодателя е била бърза и радикална/. 

Или може да се каже, че в масовия случай тълкувателната дейност, освен че е 

преустановявала ефективно възможността да се постановяват съдебни актове в 

различен смисъл по идентични казуси, е и допринасяла за самото развитие на правото, 

на отделните институти на административното право, било то с материална или 

процесуална природа, още повече че включени в дейността, като даващи становища, са 

били и различните юридически гилдии. 
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Обогатяването на правната доктрина с тълкувателната дейност на ВАС на РБ пък 

от своя страна е имало и позитивни влияния върху теоретичната мисъл, което е 

детерминирало през годините и до появата на оригинални решения на законодателя при 

нормотворческата му дейност. 

 

 

 


