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Устройство и вътрешен ред във Върховния административен съд 

Глава първа. 
Устройство 

Чл. 1. В Царството има един Върховен административен съд със седалище в 
София. 
 
 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 282 от 1937 г.) Върховният административен съд се състои 
от първи председател, 4 председатели на отделения и 15 членове. 
 
 

Чл. 3. Върховният административен съд се дели на отделения, в едно от които 
председателствува първият председател, а в другите - председателите на отделения. 

(Нова - ДВ, бр. 142 от 1942 г.). Разпределението на съдиите по отделения се 
извършва от общото събрание на съда. 
 
 

Чл. 4. При Върховния административен съд има прокурорски надзор и 
канцелария. 
 
 

Чл. 5. Прокурорският надзор се състои от главен прокурор и прокурори на 
отделения. 

(Нова ал. - ДВ, бр. 142 от 1942 г.). В случай на нужда, Министърът на 
правосъдието може да командирова прокурора при Софийския апелативен съд или 
някои от заместниците му да изпълнява временно длъжността на прокурор на отделение 
при Върховния административен съд. 
 
 

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 282 от 1937 г.) Канцеларията на Върховния 
административен съд се състои от един секретар на съда и секретари на отделения, 
архивари, регистратори, писари и прислужници. 
 
 

Чл. 7. Първият председател, председателите на отделения, членовете на съда и 
лицата от прокурорския надзор се назначават измежду лицата, които отговарят на 
предвидените в закона за устройството на съдилищата условия за назначаване на 
съответните длъжности във Върховния касационен съд. 

За членове и прокурори на отделения могат да бъдат назначавани и лица, които 



притежават условията за назначаване на съдийска длъжност и са прослужили най-малко 
10 години, или - ако са били съдии или заместник прокурори в апелативен съд или 
притежават условията за назначаване на такива длъжности по чл. 101 от закона за 
устройството на съдилищата - най-малко 3 години на висши длъжности в 
административните учреждения. 

Числото на назначените по втора алинея лица не може да надминава 1/3 от 
общото число на членовете на съда и прокурорите на отделения. 
 
 

Чл. 8. За секретари се назначават лица, които притежават условията, 
предвидени в закона за устройството на съдилищата за секретари на Върховния 
касационен съд. За секретари могат да бъдат назначавани и лица със висше 
административно образование и едногодишна съдебна канцеларска практика. 
 
 

Чл. 9. Никой не може да бъде назначен на длъжност съдия или прокурор, ако не 
е представен по предвидения в настоящия закон ред, дори ако той заема равна 
длъжност в общите съдилища. 
 
 

Чл. 10. За всяко вакантно място за член или прокурор на отделение Върховният 
административен съд, в общо събрание на съдиите и прокурорите, избира по трима 
кандидати, от които двама притежаващи условията по ал. 1 и един по ал. 2 на чл. 7. 

Министърът на правосъдието от тримата кандидати представлява едного за 
назначение на вакантното място с Царски указ. 
 
 

Чл. 11. Първият председател, председателите на отделения и главният прокурор 
се назначават с Царски указ, по постановление на Министерския съвет и по 
представление на Министъра на правосъдието. 
 
 

Чл. 12. Съдиите и лицата от прокурорския надзор са несменяеми. Те стават 
сменяеми след навършване 65 годишна възраст. 
 
 

Чл. 13. Несменяемите съдии и лица от прокурорския надзор освен по подаване 
оставка, могат да бъдат уволнени или отстранени от длъжност само в случаите и по 
начин, предвиден в чл. чл. 138 до 141 от закона за устройството на съдилищата. 
 
 

Чл. 14. Съдиите и лицата от прокурорския надзор се уволняват с Царски указ, по 
представление на Министъра на правосъдието. Същият министър отстранява от 
длъжност съдията или прокурора в предвидените в закона случаи. 
 
 

Чл. 15. Секретарите се назначават със заповед от Министъра на правосъдието 
по предвидения в закона за устройството на съдилищата ред за секретарите на 
Върховния касационен съд. 



Останалите длъжностни лица се назначават от първия председател. 
 
 

Чл. 16. Длъжностните лица от канцеларията на съда се уволняват със заповед 
на лицето, което ги е назначило. 
 
 

Чл. 17. Длъжностните лица от Върховния административен съд се ползват със 
съдебно положение и права на заплата и други възнаграждения, каквито са тези на 
съответните длъжностни лица във Върховния касационен съд. 
 
 

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 282 от 1937 г.) Общият надзор над длъжностните лица във 
Върховния административен съд принадлежи на Министъра на правосъдието. Ревизия 
на Върховния административен съд и на прокурорския надзор при същия се извършва 
или от министъра, или по негово нареждане от първия председател на съда. 
 
 

Чл. 19. Канцеларията на съда се намира под надзора на първия председател, а 
за деловодството в нея най-близкият надзор принадлежи на секретаря. 
 
 

Чл. 20. Дисциплинарната власт над съдиите и прокурорите се упражняват от 
общото събрание на Върховния административен съд по правилата и реда, установени 
в закони за устройството на съдилищата. 
 
 

Чл. 21. Дисциплинарното преследване срещу секретарите се възбужда по 
постановление на съда или по предложение на Министъра на правосъдието, а делата 
по него се разглеждат от дисциплинарен съвет, състоящ се от трима съдии, избрани за 
една година от общото събрание. 

Останалите длъжностни лица подлежат на наказания, предвидени в чл. 168 от 
закона за устройството на съдилищата и налагани от първия председател. 
 
 

Чл. 22. Разпорежданията на закона за устройството на съдилищата са 
задължителни и за Върховния административен съд, доколкото не противоречат на 
настоящия закон. 

(Нова ал. - ДВ, бр. 142 от 1942 г.). За съдиите и прокурорите при Върховния 
административен съд, които са прослужили като такива най-малко 10 години, в числото 
на прослужените години по чл. 136, ал. I и II от закона за устройството на съдилищата се 
включват и годините прослужени от тях на длъжности в административните учреждения 
(чл. 7, ал. II). 
 

Глава втора. 
Вътрешен ред 

Чл. 23. Върховният административен съд държи заседанията си в определеното 



за това помещение. 
 
 

Чл. 24. В заседанието трябва да присъства прокурор и секретар. 
 
 

Чл. 25. Разпоредителните заседания стават при закрити врата за разглеждане на 
въпросите, които се повдигат при производството на делата, и които съгласно правилата 
на съдопроизводството, трябва да се гледат в такива заседания. 
 
 

Чл. 26. Вън от случаите, когато законът постановява другояче, общите събрания 
на всички отделения стават при закрити врата за: 

1) разрешаване на такива дела и въпроси, които съгласно закона трябва да се 
гледат в общо събрание; 

2) обсъждане на въпроси, които първият председател счита за необходимо да 
внесе за разрешение в общо събрание, и 

3) разглеждане отчетите за движението на делата в съда. 
Общото събрание на Върховния административен съд може да издава наредби 

за вътрешния ред и деловодството на съда, които подлежат на одобрение от Министъра 
на правосъдието. 
 
 

Чл. 27. Съдебните заседания за решаване делата стават публично, освен в 
случаите, предвидени в закона за гражданското съдопроизводство. 
 
 

Чл. 28. Заседанията се ръководят от председателя, който за запазване реда и 
благочинието се ползва с правата, които се предвиждат в чл. чл. 63 до 65 от закона за 
съдилищата. 
 

Подсъдност на Върховния административен съд 

Чл. 29. На върховния административен съд са подсъдни: 
1) всички жалби за отмяна на административни актове на публичните власти, 

когато законите не определят друга подсъдност; 
2) касационните жалби против окончателните по същество решения на разните 

административни юрисдикции и 
3) касационни жалби против окончателни решения на обикновените съдилища, 

когато особени закони предвиждат обжалване пред Върховния административен съд. 
 
 

Чл. 30. Върховният административен съд в общо събрание, по предложение на 
съответния министър, се произнася принципиално и по тълкуване на наредбите на 
законите, отнасящи се до неговото ведомство. Тълкуването, което дава съдът, е 
задължително. 
 
 



Чл. 31. Не са подсъдни на Върховния административен съд: 
1) делата, които по действащите закони са подсъдни на обикновените съдилища; 
2) висшите правителствени актове; 
3) актовете по назначаване, повишаване, понижаване, преместване, 

командироване, отстранение и уволнение на всички държавни и общински служители; 
4) делата, разрешението на които по законите е предоставено на свободното 

усмотрение на органите на властта; 
5) дисциплинарните дела на служители в държавни общински и обществени 

учреждения. 
 

Препирни за подсъдност 

Чл. 32. Върховният административен съд сам решава, подлежи ли постъпилата у 
него жалба на негово разглеждане. 
 
 

Чл. 33. Препирните за подсъдност между гражданските съдилища и Върховния 
административен съд, както и повдигнатите по реда на чл. чл. 79 и 80 от закона за 
гражданското съдопроизводство препирни за подсъдност между гражданските съдилища 
и административните учреждения или лица, се разрешават от особен съд за 
пререкания, който се състои от по трима съдии от Върховния касационен съд и от 
Върховния административен съд, под председателството на първия председател на 
Върховния касационен съд. 

Членовете на съда за пререкания се избират за 2 години в общо събрание на 
съответните върховни съдилища. 
 
 

Чл. 34. За всяка препирня за подсъдност се съобщава на страните, които могат в 
седмодневен срок да представят писмено своите бележки. 
 
 

Чл. 35. Препирните за подсъдност се разрешават в закрито заседание след 
изслушване доклада на едного от членовете определен от председателя, и 
заключението на главния прокурор при Върховния административен съд. 
 
 

Чл. 36. Ако препирнята бъде уважена, производството пред съда, пред който е 
била възбудена, се прекратява, по право: в противен случай на делото се дава по-
нататъшен ход. 

Преписи от решението на съда за пререкание се изпращат незабавно на 
областния директор и на съда, пред който е била възбудена препирнята, заедно с 
неговото дело. 
 
 

Чл. 37. Когато и гражданските съдилища и Върховният административен съд с 
окончателни определения са се признали некомпетентни да разгледат един спор, 
страната може да се отнесе със жалба до съда за пререкания, като представи преписи 
от нея и от споменатите определения за връчване на противната страна. 



След като се връчат преписите и изтече седмодневния срок за обяснение на 
противната страна, съдът се произнася по реда на чл. чл. 35 и 36. 
 
 

Чл. 38. Когато Върховният касационен съд признае един административен акт за 
незаконен, а Върховният административен съд признае същия акт за законен, главният 
прокурор на единия или другия съд отнася служебно въпроса в съда за пререкания в 
интереса на закона. 

Решенията на съда за пререкания се обнародват и са задължителни за всички 
съдилища. 
 

Производство във Върховния административен съд 

Чл. 39. Върховният административен съд пристъпва към производството по 
подсъдните му дела само по жалби на заинтересуваните лица и учреждения и решава 
делата, като се ръководи от правилата, установени от настоящия закон. 
 
 

Чл. 40. Когато при разглеждането на едно дело се разкрие от обстоятелствата му 
престъпно деяние или се възбуди въпрос от частно правно естество и от разрешението 
на тези въпроси зависи решаването на делото, Върховният административен съд спира 
производството и в първия случай съобщава служебно на надлежния прокурор, а във 
втория определя на участващите в делото лица срок, за да се отнесат до надлежния 
съд. 

На спряното производство се дава по-нататъшен ход: 
1) служебно, ако делото в гражданския съд не бъде почнато в дадения срок или 

наченатото бъде прекратено по оттегляне на предявения иск и 
2) по молба на заинтересуваните, когато делото в гражданския и углавния съд се 

реши с влязло в законна сила решение или присъда или почнатото углавно преследване 
се прекрати по някоя законна причина. 
 
 

Чл. 41. Способността за водене дела пред Върховния административен съд се 
определя по правилата на чл. чл. 11 и 12 от Закона за гражданското съдопроизводство и 
на настоящия закон. 
 
 

Чл. 42. Върховният административен съд по производството на делата се 
сношава направо със всички учреждения и длъжностни лица. 

Съобщенията, които той отправя до частни лица, се предават, чрез съдебните 
прислужници или административните и полицейски органи срещу разписка по правилата 
на гражданското съдопроизводство. 
 
 

Чл. 43. Правилата на гражданското съдопроизводство се прилагат и по делата на 
Върховния административен съд, доколкото не противоречат на настоящия закон. 
 



Глава първа. 
Производство на дела за отмяна на административни актове 

Дял първи. 
Подаване жалби за отмяна 

Чл. 44. Поводи за отмяна са: 
1) некомпетентност или превишаване на власт; 
2) неспазване на съществените законни форми; 
3) нарушение на закона или на някоя наредба; 
4) превратно упражнение на власт и 
5) извръщение на фактите, на които е основан обжалваният акт. 

 
 

Чл. 45. Срокът за подаване жалба за отмяна е двумесечен, считан от 
съобщението на акта, ако такова се предвижда в особените закони, но не по-късно от 
деня, в който изпълнението му е станало известно на тъжителя. 
 
 

Чл. 46. Подаването на жалбата не спира изпълнението на обжалвания акт, освен 
ако законът разпорежда другояче или ако съдът, като признае, че незабавното 
изпълнение не се налага от обществения интерес или би причинило непоправима вреда 
на тъжителя, постанови в разпоредителното заседание за спирането му. 

(Изм. - ДВ, бр. 142 от 1942 г.) През съдебната ваканция въпросът за спиране на 
изпълнението на обжалвания акт и други предварителни въпроси по делата, които се 
разглеждат в общо събрание, могат да се разрешават и от ваканционния състав на 
съда. 
 
 

Чл. 47. Жалбата за отмяна се подава направо в съда. Обаче, ако се обжалват 
актове не на министри или на самоуправителни тела, общи или особени, а такива на 
нисши административни органи, жалбата се допуска след като по непосредствено 
йерархическо обжалване областният директор, надлежният началник на службата в 
областта или министърът не са уважили искането за отмяна, но и в този случай на 
обжалване подлежи първоначалният акт на нисшия административен орган; а ако 
йерархическият началник е изменил акта на подчинения му административен орган - на 
обжалване подлежи акта на йерархическия началник. 

Ако областният директор, началникът на службата или министърът не се 
произнесат в 10-дневен срок, счита се, че не уважават искането за отмяна. 
 
 

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 142 от 1942 г.). Ако в продължение на един месец органът 
на властта не се произнесе по някое направено пред него искане, счита се, че отказва 
да го удовлетвори. Така създаденият мълчалив отказ може да бъде обжалван до 
издаване на изричен отказ по реда за отмяна със спазване постановленията на чл. 47. 

Изричният отказ, направен след създаването на мълчалив отказ, може да бъде 
обжалван, ако мълчаливият отказ не е бил обжалван пред съда. 

Ако съдът отмени мълчаливия отказ, счита се отменен и изричния отказ, който е 
последвал преди решението да е съобщено на администрацията. 



 
 

Чл. 49. С право да подават жалби за отмяна се ползват и общините и въобще 
самоуправителните учреждения по упражнявания върху тях надзор от централната 
власт и нейните органи. 
 
 

Чл. 50. Жалбата за отмяна трябва да съдържа: 
1) името, презимето, занятието и местожителството на подателя; 
2) изложение на обстоятелствата и означение на обжалвания акт; 
3) посочване на доказателствата и законите, на които се основава искането; 
4) означаване на приложенията, които се представят заедно със жалбата; 
5) просителен пункт, който съдържа, какво точно се иска и 6) подпис на подателя. 
Жалбата трябва да бъде приподписана от адвокат според чл. 88 от закона за 

гражданското съдопроизводство. 
 
 

Чл. 51. Към жалбата се представят: 
1) пълномощието, когато жалбата се подава от повереник; 
2) обжалвания акт в оригинал или заверен препис, или акта, в който той е 

изразен или възпроизведен, а ако се обжалва мълчалив отказ, представя с в оригинал 
или в заверен препис молбата или заявлението по който той е изразен. 

3) нужното число преписи от жалбата - за съобщаване на надлежния министър 
или на надлежното самоуправително учреждение, а също и на лицата, които сам 
тъжителят е посочил като заинтересувани; 

4) съдебните разноски и залог в предвидените в закона размери; 
5) доказателство, че е изчерпан йерархическия път в случаите на чл. чл. 47 и 48, 

ако това не се вижда от приложените книжа; 
6) всички писмени доказателства, посочени в молбата. 
Забележка. Когато обжалваният акт или решение не е представен при жалбата и 

подателят заяви в същата, че надлежният орган на властта е отказал да му даде такъв, 
председателят на съда разпорежда да му се издаде удостоверение по силата на което 
тъжителят да може да се снабди с нужния акт или решение, като определя и срок до 
един месец, в който трябва да бъде представен актът или решението. Срокът почва да 
тече от датата на резолюцията на председателя. 

(Нова ал. - ДВ, бр. 282 от 1937 г.) За преписите от актовете и решенията, които 
длъжностните лица издават за представяне във Върховния административен съд, се 
плащат такси и гербов налог, каквито са установени за държавните учреждения. 
 
 

Чл. 52. Длъжностно лице, което в срок от седем дни не издаде на участващите в 
делата лица документи или заверени преписи от тях по предявено му удостоверение на 
съда, се глобява от 100 до 2500 лева от председателя на съда. Глобата може да бъде 
отменена от съда, ако глобеният представи в двуседмичен срок от съобщението 
уважителни причини. 
 
 

Чл. 53. Постъпилата жалба за отмяна се оставя без ход, по разпореждане на 
председателя на съда: 



1) когато не е означено, от кого или против кой акт се подава; 
2) когато от нея не се вижда, какво иска подателят и 
3) когато не е написана на български език или не е подписана от подателя. 
Във всички тези случаи жалбата се оставя в канцеларията на съда, гдето 

подателят може да се яви и поправи допуснатите опущения до изтичането срока на 
обжалването. 
 
 

Чл. 54. Жалбата се оставя без движение от председателя на съда: 
1) когато е подадена не от самия тъжител, а от друго лице в качеството на негов 

представител, без то да е приложили надлежното пълномощно, което е имало в деня на 
подаването й; 

2) когато жалбата, преписите от нея или приложените документи не са облепени 
с надлежните гербови марки; 

3) когато не са приложени никак или в нужното число преписи от жалбата, а също 
и когато не е приложен обжалваният акт; 

4) когато не са приложени или са приложени не напълно съдебните разноски или 
удостоверения за внесен залог, и 5) когато не е приподписана от адвокат. 

(Нова ал. - ДВ, бр. 142 от 1942 г.). При разрешаването на въпроса, дали е 
представен надлежният обжалван акт, трябва да се вземе във внимание общия смисъл 
на жалбата, а не само употребените в нея изрази. 

(Нова ал. - ДВ, бр. 142 от 1942 г.). В случай на съмнение кой е надлежният 
обжалван акт, председателят внася въпроса за разрешение от съда в разпоредително 
заседание. 
 
 

Чл. 55. В случаите, посочени в чл. 54, на подателя, служебно се праща 
съобщение, че жалбата му е оставена без движение, като се указват и опущенията, и че 
той може да поправи последните в месечен срок от връчването му. 

(Нова ал. - ДВ, бр. 142 от 1942 г.). Съобщението по предходната алинея служи на 
жалбоподателя като удостоверение от съда, за да се снабди с обжалвания акт в 
оригинал или в заверен препис, ако според съобщението трябва да представи и него в 
съда. 

(Изм. - ДВ, бр. 142 от 1942 г.). Ако, обаче, жалбата е просрочена или 
некомпетентността на съда е очевидна, съобщение, каквото се предвижда в първата 
алинея, не се изпраща, а председателят внася жалбата за разпореждане, съгласно чл. 
57, т. т. 2 и 3. 
 
 

Чл. 56. Ако в жалбата не е означено местожителството на подателя или 
последният не се намери на посочения адрес, за оставянето без движение се залепя в 
определеното за това място в съда обявление в продължение на един месец. 

Ако подателят се яви в това време, дава му се двуседмичен срок за поправяне 
на допуснатите от него опущения. 
 

Дял втори. 
Подготвяне на делото за отмяна 



Чл. 57. Жалбата за отмяна, по определение на съда в разпоредително 
заседание, се оставя без разглеждане: 

1) когато подателят няма личен и пряк интерес за отмяната на обжалвания акт 
или съществува друг съдебен или йерархически ред за отмяна на акта; 

2) когато е просрочена; 
3) когато некомпетентността на съда е очевидна; 
4) когато подателят писмено заяви, че оттегля жалбата; 
5) когато подателят писмено удостовери, че тя е удовлетворила тъжителя, и 

последният не възрази в седмодневен срок от съобщението, което му прави съдът; 6) 
когато в сроковете, дадени по чл. чл. 55 и 56, подателят не е поправил допуснатите 
опущения. 

За оставените без разглеждане жалби се обявява в "Държавен вестник", освен w 
случаите по т. т. 4 и 5. 
 
 

Чл. 58. Когато жалбата е редовна или допуснатите при подаването й опущения 
своевременно се поправят, председателят на съда разпорежда да се съобщят 
преписите от нея на надлежния министър или na надлежното самоуправително 
учреждение и на посочените в нея лица и назначава докладчика на делото, който и 
направлява по-нататъшното производство и докладва на съда всички възбудени по него 
въпроси. 

Ако жалбата засяга непосредствено правата на други лица непосочени от 
тъжителя, съдът, по указание на докладчика постановява да им се съобщи за 
постъпилата жалба. 
 
 

Чл. 59. В съобщението по предходния член на означените лица и учреждения се 
обявява, че те могат в 15-дневен срок да представят в съда своите възражения и 
доказателства. 
 
 

Чл. 60. Председателят на съда може да изиска направо от надлежната 
администрация спорната преписка и да издаде на тъжителя, ако той е поискал, 
удостоверение, по силата на което да се снабди с нужните документи. 
 
 

Чл. 61. Съдът може да постанови да се съберат доказателства, които счита за 
необходими, и тогава, когато няма искане от участващите в делото лица или 
учреждения. Той може да иска от надлежната администрация и всички други сведения и 
обяснения за разяснение на делото. 
 
 

Чл. 62. Длъжностното лице, което не изпълни някое искане по горните два члена 
в дадения му срок, се наказва, по определение на съда, с глоба от 200 до 1000 лева, 
която може да бъде отменена, ако споменатото лице в двуседмичен срок от 
съобщението му представи уважителни причини за неизпълнение на искането. 
 
 

Чл. 63. Нови доказателства, непосочени в жалбата за отмяна, могат да бъдат 



представени в месечен срок от постъпването на жалбата в съда. 
След изтичането на този срок, представянето на нови доказателства не се 

допуска, освен ако съдът признае, че те не са своевременно представени по уважителни 
причини или са толкова съществени, че без събирането им не би могъл да постанови 
правилно решение. 
 
 

Чл. 64. След като се съберат доказателствата, председателят назначава ден за 
гледане на делото в съдебно заседание. Заедно с това производството се предава на 
прокурора за изучаване. 
 
 

Чл. 65. Дните, в които всяко дело ще бъде разгледано в съдебно заседание, се 
обявяват в "Държавен вестник", поне 10 дни преди деня на заседанието. Обаче, ако се 
яви нужда да се насрочи някое дело извън този ред, на участващите в делото лица се 
пращат служебно съобщения. 
 
 

Чл. 66. В случай на спешност и когато делото може да бъде разрешено правилно 
въз основа на жалбата и данните по нея, съдът може в разпоредително заседание да 
постанови, то да се разгледа и преди изтичането на срока, предвиден в чл. 59, като 
предварително се съобщи за това на надлежните лица и учреждения. Съдът може да 
увеличи този срок до един месец, ако за това има важни причини или се налага от 
естеството на спора. 
 

Дял трети. 
Разглеждане на делата в съдебно заседание 

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 142 от 1942 г.) Делата по жалби за отмяна на 
административни актове се разглеждат от отделенията на съда, освен ако за 
разяснение смисъла на законите или за установяване на еднаква практика по 
приложението им, по предложение на първия председател или по определение на 
отделението, съдът в общо разпределително заседание постанови делото да се 
разгледа от общото събрание. 

Общите събрания се считат за редовни, ако в тях присъства повече от 
половината от целия състав на съда. 

Отделенията на съда заседават в състав: председател и не по-малко от двама 
членове. 
 
 

Чл. 68. Министрите имат право да изпращат свои представители при 
разглеждането на делото в съдебно заседание, а самоуправителните учреждения - в 
случая, предвиден в чл. 49, и когато е обжалван техен акт. 
 
 

Чл. 69. Докладът на делото се извършва устно. Докладчикът излага същността 
на обжалвания акт, основанията на молбата за отмяната му, обстоятелствата на делото 
и данните, които служат за обяснение или оборване на жалбата. 



 
 

Чл. 70. След доклада, участващите в делото лица се допускат да дадат устни 
обяснения. Съдът може да запитва тези лица по всички предмети, които се нуждаят от 
разяснение. 
 
 

Чл. 71. Когато намери че делото е достатъчно обяснено, съдът изслушва 
заключението на прокурора и се оттегля на съвещание за да постанови решението. 
 
 

Чл. 72. Решението на съда се издава в името на Царя и се постановява и 
съставя по правилата на гражданското съдопроизводство. 
 
 

Чл. 73. Когато съдът признае, че обжалваният акт е вече отменен с друго по-
раншно решение, той отбелязва това с диспозитива на решението по разгледваното 
дело, без да излага наново съображенията за отмяна. 
 
 

Чл. 74. За всяко разгледано съдебно заседание дело се съставя от секретаря 
особен протокол, в който се отбелязва: времето на заседанието, имената на съдиите, 
прокурора и секретаря, нумерата и предмета на делото, кратко изложение на 
обясненията на явилите се лица и на заключението на прокурора и определенията на 
съда, ако такива са били постановени. 

Протоколът трябва да бъде написан без остъргвания. Поправките и прибавките 
трябва да се уговарят преди подписите. 

Протоколът на съдебното заседание се подписва от докладчика и приподписва 
от секретаря. Обаче, ако в него е вписано определението на съда, с което се завършва 
производството, протоколът се подписва от всички съдии, които са взели участие при 
разглеждането на делото. 
 

Дял четвърти. 
Законна сила на решенията 

Чл. 75. Решенията на Върховния административен съд са окончателни и не 
подлежат на обжалване. 

Те имат сила на присъдено нещо между участващите в делото лица и 
учреждения, а ако обжалваният административен акт е отменен, имат сила по 
отношение на всички. 
 
 

Чл. 76. Всяко решение или определение, с което се завършва едно 
производство, се съобщава незабавно в препис или извлечение, заверени от секретаря 
на съда, на надлежния министър за сведение и изпълнение. 

Такива преписи или извлечения на участващите в делото лица се издават само 
по писмена молба. 
 



 
Чл. 77. При изпълнението на решението на Върховния административен съд, 

всички длъжностни лица и места, до които то се отнася са длъжни да се съобразяват с 
неговия диспозитив. 

Длъжностно лице, което откаже да изпълни решението, се уволнява от служба, 
по постановление на съда, и се наказва с тъмничен затвор до една година, независимо 
от гражданската му отговорност към ощетените. 

За уволнението на длъжностните лица съдът съобщава на надлежното 
началство, а за възбуждане на наказателно преследване - на надлежния прокурор. 

Решенията, които представляват интерес за правилното тълкуване на законите, 
се обнародват за всеобщо сведение. 
 

Глава втора. 
Касационно производство 

Чл. 78. Касационните жалби против окончателните по същество решения на 
разните административни юрисдикции се подават направо във Върховния 
административен съд в месечен срок, считан по правилата на чл. 45. 

Допълнителни касационни жалби могат да се подават в месечен срок от деня на 
постъпването на основната жалба в съда. 
 
 

Чл. 79. Подаване на касационна жалба се допуска по поводите, посочени в чл. 
523 от закона за гражданското производство. По съдържание тя трябва да отговаря на 
наредбите на чл. 525 от същия закон. 
 
 

Чл. 80. При касационната жалба се представят: а) преписи от нея за връчване на 
съответната администрация и на посочените заинтересувани лица. б) заверен препис от 
обжалваното решение, и в) залог в определен размер. 

Забележка: (Нова - ДВ, бр. 142 от 1942 г.). Ако касационната жалба е подадена 
от държавата, община или самоуправително учреждение, препис от обжалваното 
решение не се представя, когато към жалбата е приложена преписката, в която се 
намира обжалваното решение в оригинал или в заверен препис. 
 
 

Чл. 81. Постановленията на чл. чл. 53 до 56 се прилагат и при подаване на 
касационната жалба. 
 
 

Чл. 82. Касационната жалба, по определение на съда, в разпоредително 
заседание се оставя без разглеждане: 

1) когато тя е просрочена; 
2) когато тя е подадена против решение, което не подлежи на обжалване пред 

Върховния административен съд; 
3) когато се оттегли от подателя с писмено заявление; 
4) когато в сроковете, дадени му по чл. чл. 55 и 56, подателят не е поправил 

допуснатите опущения, и 



5) когато в касационната жалба и след изтичането на срока за подаване 
допълнителна жалба не са формулирани и обосновани касационни поводи съгласно чл. 
525, п. 4, от закона за гражданското съдопроизводство или когато тя се състои само в 
обяснения по съществото на делото. 
 
 

Чл. 83. След като преписите от касационната жалба се връчат на лицата, за 
които са предназначени, и се изиска съответната преписка, по която е поставено 
обжалваното решение, съдът обявява деня, в който делото ще бъде разгледано в 
съдебно заседание, по начин, предвиден в чл. 65 от настоящия закон. 
 
 

Чл. 84. След доклада на делото и изслушване на обясненията на явилите се 
страни и заключението на прокурора, съдът постановява решение, както по посочените 
в касационната жалба поводи, тъй и по основанията, които прокурорът посочи или сам 
съдът намери за отмяна на обжалваното решение. 

Решението се издава и съставя по правилата на гражданското съдопроизводство 
за Върховния касационен съд. 
 
 

Чл. 85. Когато Върховният административен съд отмени решението, той: 1) или 
решава делото по същество, ако то е в положение да бъде решено и 2) или връща 
делото за второ разглеждане по съществото на надлежната юрисдикция, която е длъжна 
да съобрази с даденото й с касационното решение тълкуване на закона. 
 
 

Чл. 86. При производството на делата по касационни жалби против окончателни 
решения на областните съдилища, Върховният административен съд се ръководи от 
постановленията на закона за гражданското съдопроизводство за Върховния 
касационен съд. Но и по тези дела обжалваното решение може да бъде отменено и по 
касационни поводи, посочени от прокурора или намерени от самия съд. 
 
 

Чл. 87. Делата по касационни жалби Върховният административен съд 
разглежда в отделенията си, в състав: председател и не по-малко от двама членове. 
 
 

Чл. 88. Ако при разглеждането на делото по жалба, подадена по реда на чл. 78, 
отделението на съда изкаже мнение за нужда да се разясни смисъла на законите за 
установяване на еднообразна практика, делото се предава за решение на общо 
събрание, ако то в разпоредително заседание, постанови разглеждането му да стане от 
него. 
 
 

Чл. 89. След свършване на делото, постановеното решение се съобщава на 
надлежната юрисдикция за сведение и изпълнение. 

Решенията, които представляват интерес за правилното тълкуване и 
приложение на законите, се обнародват за всеобщо сведение. 
 



Глава трета. 
Съдебни разноски 

Чл. 90. Съдебните разноски и залогът по делата на Върховния административен 
съд се представляват предварително в размери, предвидени в закона за гражданското 
съдопроизводство за Върховния касационен съд. 
 
 

Чл. 91. От заплащане на съдебните разноски се освобождават: 
1) държавата и 
2) самоуправителните учреждения, когато подават жалби по чл. 49, а също и по 

дела за отмяна на техни административни актове. 
(Нова - ДВ, бр. 282 от 1937 г.) Те се освобождават в същите случаи и от 

представяне на залог по чл. 51, п. 4. 
 
 

Чл. 92. По делата на Върховния административен съд съдебни разноски и 
адвокатско възнаграждение не се присъждат. 
 
 

Чл. 93. Залогът, който се представлява съгласно чл. чл. 51 и 80, се връща на 
оногова, който го е представил: 

1) когато жалбата е призната за основателна и 
2) когато жалбата се остави без разглеждане в случая на чл. 57, т. 5, или когато 

тъжителят е оттеглил жалбата си, като е представил удостоверение, че е удовлетворен 
от администрацията. 

Във всички други случаи залогът постъпва на приход в държавното съкровище. 
 


