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Бележки върху законопроект № 754-01-16 / 01.06.2017 г. 

за изменение и допълнение на АПК 

 
Валери Раданов, 

съдия в Административен съд-Силистра 
 

 

Законопроект № 754-01-16/01.06.2017 г. за изменение и допълнение на АПК вече е 
приет на първо гласуване от парламента. Това е сериозен повод за размисъл върху някои 
от текстовете на законопроекта. 

 
 
 

I. Бележки върху избрани текстове от § 1 до § 55 на законопроекта 
 
 
§ 12. Чл. 20 се изменя и допълва така: 
[...] 
2. Изменя се ал. 8 така: 
„(8) Недействително е споразумението, което: 
1. е сключено при липсата на съгласие; 
2. е сключено между ненадлежни страни; 
3. е сключено или одобрено от некомпетентен орган; 
4. не е извършено в предвидената в ал. 5 форма; 
5. е сключено в нарушение на материалния закон; 
6. е сключено при съществено нарушение на 

административнопроизводствените правила; 
7. не съответства на целта на закона; 
8. е сключено при заплашване, крайна нужда, измама, или има невъзможен 

предмет.“ 
 
 Споразумението представлява договор, поради което не съществува никаква 

пречка, по подобие на чл. 26 – чл. 35 ЗЗД, да се диференцират основанията за 
нищожност и унищожаемост на споразумението. Проектираната ал. 8 на чл. 
20

1
, посочваща общо основанията за недействителност, без да уточнява 

формата на недействителността съобразно порока, ще има за своя неизбежна 
последица противоречива съдебна практика. 

 
 
§ 13. Чл. 21 се изменя и допълва така: 
1. В ал. 2 след думата „задължения” се поставя запетая и се добавят думите 

„когато волеизявлението е от значение за признаване, упражняване или погасяване 
на права или задължения”. 

2. В ал. 5 се добавя изречение второ: „Не са индивидуални административни 
актове волеизявленията, с които се обявяват условията за участие в състезателно 
производство по издаването на индивидуални административни актове.” 

 
                                                 
1 За краткост при посочване на нормативни текстове от АПК няма да бъде изписвана абревиатурата на 

нормативния акт. 
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 Вместо да заличи ненужното терминологично разграничение между 
„деклариране“ и „констатиране“ или поне да го изясни, допълнението на ал. 2 
прави текста още по-неясен. Възниква въпросът: съществува ли хипотеза, при 
която с официален документ (декларативен акт) съответният орган да 
удостовери едно право и това удостоверяване после да няма никакво значение 
за признаването (установяването) или упражняването на правото? Ако 
отговорът е положителен, то тогава издаването на документа е безсмислено. 
Ако ли пък е отрицателен, обезсмисля се проектираното допълнение на ал. 2. 

 Особената хипотеза на изр. 2 на ал. 5 се обхваща от общата хипотеза на изр. 1. 
Следователно уреждането на тази особена хипотеза е излишно. 

 
 
§ 22. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Добавя се нова ал. 2: 
„(2) В случаите, предвидени в специални закони, непроизнасянето в срок се 

смята за мълчаливо съгласие да се издаде акт със съдържанието, поискано от 
заявителя. С индивидуалния административен акт, изразен чрез мълчаливо 
съгласие, не може да се създават задължения за лица различни от заявителя“. 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 
4. Досегашната ал. 4 се отменя. 
5. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание: 
„(5) В случаите, предвидени в специални закони, непроизнасянето в срок се 

смята за мълчаливо съгласие да се издаде акт със съдържанието, поискано от 
заявителя. С индивидуалния административен акт, изразен чрез мълчаливо 
съгласие, не може да се създават задължения за лица различни от заявителя. В 
едноседмичен срок от настъпване на мълчаливото съгласие заявителят подава 
декларация, с която регистрира съдържанието на мълчаливото съгласие пред 
деловодството на компетентния административен орган, като декларира, че не 
му е съобщен изричен акт в тридневен срок от изтичането на срока за произнасяне 
на административния орган. Съдържанието на индивидуалния административен 
акт, изразен чрез мълчаливо съгласие, се установява съгласно текста на искането 
за издаване на административен акт и входящ номер, удостоверяващ 
постъпването на искането в компетентния административен орган и писмената 
декларация от заявителя, с която регистрира съдържанието на мълчаливото 
съгласие пред деловодството на компетентния административен орган и заявява, 
че не му е съобщен изричен акт в тридневен срок от изтичането на срока за 
произнасяне на административния орган. Деловодителят на административния 
орган няма право да откаже приемането на декларацията, че на заявителя не му е 
съобщен изричен акт в тридневен срок от изтичането на срока за произнасяне на 
административния орган, и е длъжен да регистрира съдържанието на 
индивидуалния административен акт, изразен чрез мълчаливо съгласие.” 

 
 Появата на този текст навярно е продиктувана от стремежа на съставителите 

на проекта да преодолеят нежеланието на администрацията да се произнася с 
изрични актове. Стремежът е благороден, но институтът на мълчаливото 
съгласие вероятно ще причини повече вреди, отколкото ползи. Неизбежно е да 
се стигне до мълчаливи съгласия с неясно и дори невъобразимо съдържание 
вследствие на неконкретизирани и/или абсурдни искания за издаване на 
административни актове. В резултат объркванията и правните спорове ще 
нараснат. Всъщност мълчаливият отказ е достатъчен за защита на интересите 
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на гражданите и организациите, ако бъде уреден по правилен начин
2
. 

Мълчаливият отказ би трябвало да защитава само и единствено интересите на 
гражданите и организациите (а не, както е в момента, да улеснява дейността 
на администрацията), което би могло да се постигне с въвеждането на 
принципа, че на мълчалив отказ може да се позове чрез жалба само 
заинтересовано лице. Тогава органът ще бъде лишен от възможността да се 
позовава на такъв отказ, поради което, докато не се произнесе, производство 
пред него ще остане висящо. Като следствие от този принцип, жалбата срещу 
мълчалив отказ практически няма да бъде ограничена със срок, тъй като 
моментът на упражняването на правото на жалбата и моментът на възникване 
на мълчаливия отказ винаги ще съвпадат. Освен това би трябвало да отпадне и 
абсурдният „бонус“, който получава администрацията при мълчалив отказ, а 
именно – презумпцията за законосъобразна форма и законосъобразна 
процедура по издаване на мълчаливия отказ. Тогава администрацията ще бъде 
лишена от съществуващите законодателни стимули да прибягва до мълчаливи 
откази. Ако към това се прибавят и адекватни санкции, ще се стигне до добър 
практически резултат, като при това ще се избегнат правните спорове, които 
могат да предизвикат мълчаливите съгласия с неясно съдържание. 

 
 
§ 35. Чл. 137 се изменя така: 
[...] 
(6) Ако се налага да се извършат еднакви съобщения за повече от 10 страни в 

производството, които нямат общ пълномощник или представител, 
председателят на състава може да разпореди за следващите процесуални действия 
съобщаване чрез "Държавен вестник", а също така съобщаването се публикува на 
Интернет страницата на съответния съд, за срок до приключване на 
производството в съответния съд. В този случай, съобщението се счита за 
връчено в тридневен срок от датата на извършване на последното от двете 
посочени действия и това се удостоверява с отбелязване по делото от 
съответното длъжностно лице. Разпореждането се съобщава на страните по 
реда на този кодекс. 

[...]“ 
 
 Възниква въпросът: разпореждането по ал. 6 може ли да се съобщи по реда на 

ал. 6? Ако не, последното изречение на ал. 6 не бива да препраща към „реда на 
този кодекс“, а към конкретни разпоредби от кодекса, тъй като ал. 6 също е 
част от „реда на този кодекс“. 

 
 
§ 40. Чл. 156, ал. 1 се изменя така: 
„(1) При всяко положение на делото със съгласието на останалите 

ответници и на заинтересованите страни, за които оспореният акт е 
благоприятен, административният орган може да оттегли изцяло или частично 
оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал”.  

 
 За никого няма съмнение при действащата редакция на чл. 156, ал. 1, че 

„останалите ответници“ са „заинтересованите страни, за които оспореният акт 

                                                 
2 Критика на действаща уредба на мълчаливия отказ е изложена от Раданов, В. Отново за мълчаливите 

административни актове. – В: Съвременно право, 2011, № 4, 26–36, и цитирани там автори. 
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е благоприятен“
3
. Освен това процесуалното тъждество между понятията за 

ответник и за съответната категория заинтересовани лица е възприета също 
така и в чл. 218, ал. 1, 2, 5 и 9 ЗУТ. Следователно коментираното предложение 
за изменение на чл. 156, ал. 1, не само ненужно ще разграничи лицата, за 
които административният акт е благоприятен, от ответниците, но и ще създаде 
противоречива терминология в действащите правни норми. Дори обаче това 
разграничение да бъде прокарано, то ще си остане само терминологично, тъй 
като авторът на административния акт и лицата, които се ползват от акта, пак 
ще трябва да застанат редом един до друг в процеса като пасивно 
легитимирана страна, т.е. като ответници, тъй като техният правен интерес е 
еднопосочен. При това положение неоправдана е диференциацията между 
ответниците и ползващите се от административния акт заинтересовани лица, 
ако тя е продиктувана само и единствено от редките случаи, в който ответник 
по делото може да бъде повече от един административен орган

4
. 

 Би било удачно изменението да прецизира една съществуваща неяснота: 
необходимо ли е изрично волеизявление за оттегляне на изричен отказ или е 
достатъчно да се издаде отказаният акт, за да се приеме, че изричният отказ е 
оттеглен? 

 
 
§ 42. В чл. 158 се правят следните промени: 
1. В ал. първа се създава изречение трето: „Съобщения с указания за 

отстраняване на нередовности, които не са разпоредени от съдия-докладчик или 
от съдебния състав, който разглежда делото, не произвеждат правно действие.“ 

2. В края на ал. 2 на чл. 158, след думите „7 дни“ се добавя следният текст: „и 
се публикува на интернет страницата на водещия производството орган. В този 
случай, съобщението се счита за връчено на датата на извършване на последното 
от двете посочени действия“. 

 
 „Изречение трето“ не може да има, защото не съществува „изречение второ“. 

 
 
§ 44. Ал.2 на чл.163 се изменя така: 
„(2) В 14-дневен срок от получаването на преписа всяка от страните може да 

представи писмен отговор и е длъжна да посочи всички доказателства, които иска 
да бъдат събрани, и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, 
включително при искане за възлагане на експертиза да посочи задачата към 
експертизата, и да представи всички писмени доказателства, с които разполага.“ 

 
 Така описаното процесуално задължение, по подобие на чл. 150, ал. 2, остава 

в сферата на процесуалните пожелания, след като неговото изпълнение не е 
гарантирано от ефективна процесуална санкция. 

 
 
§ 46. В чл. 168 се създават нови ал. 4, 5, 6, 7 и 8: 
„(4) Съществени нарушения на административнопроизводствените правила 

при всички случаи са: 

                                                 
3 Вж. Еленков, А., А. Ангелов, А. Дюлгеров, А. Дишева, Л. Панов, М. Казанджиева, С. Янкулова, Т. 

Николова, Ю. Ковачева. Административнопроцесуален кодекс. Систематичен коментар. С.: Труд и 
право, 2013, с. 1060. 

4 Като пример за такъв случай вж. решение № 1494 / 06.02.2017 г. на ВАС по адм.д. № 7571/2016 г., II о. 
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1. Когато административният орган не е установил по реда и със 
средствата, предвидени в този кодекс фактите и обстоятелствата от значение за 
случая; 

2. Когато вследствие на нарушаване на задължението за уведомяване 
страната е била лишена от възможността да участва в производството по 
издаване на индивидуален административен акт. 

3. Когато административният орган е издал административния акт след 
предвиден преклузивен срок. 

(5) При проверка на законосъобразността на акта съдът проверява 
основанията за оспорване по реда на изброяването им в чл.146. 

(6) Когато съдът установи нищожност на акта на някое от основанията в 
чл.146, той прогласява нищожността на акта без да проверява дали са налице 
следващите основания на чл.146. 

(7) Когато съдът установи наличието на съществено процесуално нарушение, 
той отменя акта и връща делото на административния орган без да проверява 
следващите основания по чл.146. 

(8) В случаите, когато актът е издаден при оперативна самостоятелност и 
горестоящ административен орган не се е произнесъл по целесъобразността му, 
съдът отменя акта, ако установи, че нарушението на 
административнопроизводствените правила е могло да доведе до друго решение в 
рамките на оперативната самостоятелност на административния орган.“ 

 
 Административният орган няма дела. Има преписки. Поради тази причина 

трябва да се отстрани терминологичната неточност в ал. 7, която говори за 
връщане на „делото“ на административния орган. 

 Още една терминологична неточност в ал. 7 – вместо да се използва по-
конкретният израз, употребен в ал. 4 и в чл. 146, т. 3 – „съществени 
нарушения на административнопроизводствените правила“, – е използван 
родовият термин  „съществено процесуално нарушение“. 

 Ако неспазването на преклузивен срок (ал. 4, т. 3) води до процесуално 
нарушение (а не до времева некомпетентност), защо трябва, по силата на ал. 
7, да се връща преписката на органа? Преклузивният срок така или иначе е 
изтекъл и няма да започне да тече отначало, ако преписката бъде върната. 

 Все пак ал. 7 заслужава адмирации, тъй като предписва единствено отмяната 
като коректив на съществените нарушения на 
административнопроизводствените правила. Благодарение на това ще 
възтържествува една стара и отречена доктринална теза, а именно: 
нарушението на административнопроизводствените правила никога не води 
до нищожност на административния акт. 

 
 
§ 47. Чл. 170 се изменя и допълва така: 
1. Създава се нова ал. 3: 
„(3) Съдът е длъжен да напъти страните за разпределението на 

доказателствената тежест“. 
 
 Напълно излишна алинея, имаща задачата да потрети онова, което, макар и с 

по-различни думи, АПК е предписал два пъти в други две свои разпоредби – 
чл. 163, ал. 3 и чл. 171, ал. 4  

 
 
§ 49. Ал. 3 и ал. 4 на чл. 172 се отменят. 
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 Отмяната на ал. 3 ще увеличи броя на правните спорове пред съдилищата, 

което не може да се окачестви като полезен резултат. 
 
 
§ 53. Чл. 194 се изменя по следния начин: 
„Обнародване на съдебното решение 
Чл. 194. Влязлото в сила съдебното решение, с което се обявява нищожност 

или се отменя подзаконовият нормативен акт се обнародва по начина, по който е 
бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването му.” 

 
 Според проектираната разпоредба, за да бъде обнародвано, решението трябва 

да е влязло в сила, но, от друга страна, влизането в сила е невъзможно, ако 
решението не е било обнародвано. С други думи влизането в сила хем е 
условие за обнародване, хем е резултат от обнародването. Очевидно 
невъзможно е обаче елемент от правната действителност да бъде 
едновременно и правна последица, и елемент от състава на юридическия 
факт, пораждащ тази последица, както е невъзможно едно физическо лице да 
бъде родител само на себе си. Касае се за правнологическо противоречие, 
което трябва да бъде отстранено. Вероятно в проекторазпоредбата е заложена 
мисълта, че на обнародване подлежи необжалваемото решение, но избраните 
термини за изразяването на тази мисъл са неточни. 

 
 
 
II. Бележки върху уредбата на касационното производство 
 
 
§ 56. В чл. 211 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Ал. 1 се изменя така: „Жалбата се подава до касационния съд чрез съда, 

който е постановил решението, в 14-дневен срок от деня на съобщаване на 
решението по реда на чл. 138.” 

2. В ал. 2 думите „Върховния административен съд” се заменят с думите 
„касационния съд”. 

 
1. Замяната на фразата „Върховния административен съд“ (ВАС) с израза 

„касационния съд“ в чл. 211 и в други разпоредби на касационното производство 
произтича от цялостната идея на законопроекта да прехвърли касационната 
компетентност по множество категории дела от ВАС към административните съдилища 
(АС). Идеята е прагматична, тъй като по този начин върховната съдебна инстанция ще 
се разтовари от прекомерния брой производства. От друга страна обаче, освен че ще се 
натоварят значително районните съдилища, голям брой административни дела ще 
започнат вън от системата на АС и повечето от тях изобщо няма да влязат в тази 
система, тъй като законопроектът предвижда въвеждането на фискална бариера пред 
касационното оспорване. Така ще избледнее практическата реализация на тезата за 
специализирано административно правосъдие. 

 
 
§ 57. В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Ал. 1, т. 4 се изменя така: 
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„4. посочване на касационните основания по чл. 209 и обосновка за всеки един 
от конкретните пороци на решението, съставляващи съответното касационно 
основание”. 

2. Ал.2 се изменя така: 
„(2) Касационната жалба, с изключение на случаите по Закона за 

административните нарушения и наказания, се приподписва от адвокат или 
юрисконсулт, освен когато жалбоподателят или неговият представител има 
юридическа правоспособност. Към искането се прилага пълномощно за 
приподписването, а в случая когато жалбоподателят или неговият представител 
има юридическа правоспособност се прилага удостоверение за юридическа 
правоспособност.“ 

3. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: 
„(3) Оспорващият е длъжен да представи всички писмени доказателства, с 

които разполага, и да посочи всички доказателства, които иска да бъдат събрани, 
ако такива са допустими в съответното касационно производство.”.  

 
2. Не става ясно какво точно изисква първата част от проектирания текст на чл. 

212, ал. 1, т. 4 АПК – да се посочи в касационната жалба, респ. протест, по коя точка от 
чл. 209 АПК се осъществява оспорването (това би било напълно излишно) или да се 
посочат фактите, формиращи състава на касационните (отменителните) основания 
(поводи) по чл. 209 АПК. Смисъл има само от посочването на фактите, тъй като 
правната квалификация на отменителното основание, дадена от касатора, не обвързва 
съда. Но така, както е написана, проекторазпоредбата дава повод за двуяко тълкуване. 
От друга страна, действащата редакция на чл. 212, ал. 1, т. 4 АПК изразява една 
напълно ясна идея за фактическа конкретизация на отменителните основания. С оглед 
на това тя не се нуждае от изменение, а само от стриктно съблюдаване. 

3. Една от целите на чл. 212, ал. 2 АПК е да сведе до минимум броя на 
нередовните касационни жалби, като по този начин се спестят усилията на 
касационната инстанция да постановява разпореждания или определения за оставяне 
без движение на жалбите. Подобен нормативен подход е използван от законодателя в 
миналото

5
. Отчасти това е оправдано, но от друга страна, на фона на прогресиращото 

обедняване на населението, оскъпяването на касационното производство се явява 
лишено от социалното си основание. 

4. Интерес буди фразата „пълномощно за приподписването“. Пълмонощното е 
необходимо, за да може пълномощникът да извърши от името и за сметка на 
упълномощителя определено правно действие. Но приподписването на касационната 
жалба от името на упълномощителя ли се извършва? Положителният отговор би довел 
до заключението, че упълномощителят би могъл и сам да приподпише жалбата. Ала 
това не е така. Не съществува хипотеза, в която упълномощителят приподписва 
жалбата. Защото, ако не разполага с юридическа правоспособност, той няма право да я 
приподпише, а ако има, не е необходимо да я приподписва. Следователно, 
приподписвайки жалбата, адвокатът, респ. юрисконсултът, не действа от името на 
касатора, а от свое собствено име. Другояче не би могло и да бъде. Необходимо е 
определено лице, позовавайки се на своята юридическа правоспособност, да удостовери 
от свое име с подписа си, че е налице касационна жалба, годна да сезира касационния 
съд

6
. Ето защо изразът „пълномощно за приподписване“ е юридически неперфектен. 

 
 

                                                 
5 Вж. Корнезов, Л. Касационно производство. С.: Софи-Р, 1998, с. 124. 
6 Аналогични, макар и със съвсем друг предмет, са удостоверяванията на нотариуса, който винаги 

действа от свое име, а не като пълномощник. 
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§ 58. В чл. 213, т. 3 след думата „дължи” се добавят думите „или молба по чл. 
227а, ал. 2”. 

 
5. Допълнението в чл. 213, т. 3, е полезно, тъй като напътва касатора към 

надлежно сезиране на касационната инстанция. Не е пояснено обаче дали е необходима 
молба по чл. 227а, ал. 2, ако касаторът е освободен от държавни такси още в 
първоинстанционното производство. С други думи, необходимо е по нормативен път да 
се очертае компетентността на първоинстанционния съд за освобождаване от такса, 
като се посочи дали тази компетентност е лимитирана в границите на 
първоинстанционното производство или се разпростира и в следващата фаза на 
процеса. 

 
 
§ 59. Създава се нов чл. 213а със следното съдържание: 
„Отговор на касационната жалба 
Чл. 213а. (1) След като приеме жалбата или протеста, 

първоинстанционният съд изпраща препис от нея заедно с приложенията на 
другата страна, която в 14-дневен срок от получаването им може да подаде 
отговор. За отговора се прилагат съответно изискванията за касационната 
жалба. 

(2) След подаването на отговора или след изтичането на срока по ал. 1 делото 
се изпраща на съда по касационното производство. 

 
6. Чл. 213а има за цел да замени техниката на препращането, която запълва към 

момента уредбата на касационното производство с разпоредбите на чл. 163, ал. 1 – 2 във 
вр. с чл. 228. Това би било полезно, тъй като от буквалното тълкуване на 
горепосочените действащи разпоредби следва, че съдия-докладчикът от касационната 
инстанция трябва да администрира жалбата или протеста. Съдебната практика 
изтълкува поправително чл. 163, ал. 1 – 2 във вр. с чл. 228, пренасяйки задължението за 
администриране върху съдия-докладчика от първоинстанционния съд. С проектирания 
текст на чл. 213а нуждата от поправително тълкуване ще отпадне. Заедно с това обаче 
ще бъде премахнато и условието за администриране по действащото правило на чл. 163, 
ал. 1 във вр. с чл. 228, а именно: „Ако жалбата или протестът са допустими [...]“. По 
този начин чл. 213а превръща в норма едно от следствията на тълкувателно решение № 
4 / 17.10.2011 г. на ВАС по тълк.дело № 9 / 2010 г., ОСК, което задължава 
първоинстанционния съд да администрира оспорването, дори когато то е 
недопустимо. Така се стига до един процесуален парадокс и до едно практическо 
затруднение. Парадоксът се състои в това, че първоинстанционният съд изпълнява 
процесуалното задължение по връчване на препис от жалбата или протеста, ако и 
задължението да съставлява част от съдържанието на едно несъществуващо 
процесуално правоотношение поради недопустимостта на оспорването. Практическото 
затруднение пък се изразява в това, че понякога нередовността на оспорването се 
свежда до липсата на преписи от жалбата или протеста. Тогава възниква въпросът: как 
ще администрира оспорването първоинстанционният съд, т.е. как ще връчи преписи от 
жалбата или протеста, респ. от техните приложения, след като не разполага с 
правомощието да остави оспорването без движение (арг. чл. 213б, ал. 1), за да се 
представят от касатора въпросните преписи? На този въпрос не дават отговор нито 
горепосоченото тълкувателно решение, нито проектираната разпоредба на чл. 213а. 

7. Чл. 213а, ал. 1, изр. 2 АПК предписва, че за отговора на касационното 
оспорване се прилагат „съответно“ изискванията за касационната жалба. Дори обаче 
използването на думата „съответно“ не може да преодолее разликите между някои 
реквизити на жалбата и на отговора. Защото последният не се нуждае от означаване на 
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обжалваното решение или на пороците в решението, както изисква чл. 212, ал. 1, т. 3 – 
4. Най-съществените реквизити на отговора са възраженията срещу касационната 
жалба. Този реквизит обаче не може да се извлече от „съответното“ прилагане на чл. 
212. 

 
 
§ 60. Създава се чл. 213б със следното съдържание: 
„Оставяне на жалбата и протеста без движение 
Чл.213б. (1) Ако касационната жалба или протестът не отговарят на 

изискванията на чл. 212 и чл. 213, председателят на съда по касационното 
производство или неговите заместници, респективно председателя на 
отделението с разпореждане ги оставя без движение и изпраща съобщение на 
оспорващия да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаването му. 
Когато нередовностите се открият в течение на производството, съдията-
докладчик процедира по същия начин. 

(2) Ако нередовностите не бъдат отстранени в срока по алинея 1 
председателят на съда по касационното производство или неговите заместници, 
респективно председателят на отделението с разпореждане оставя жалбата или 
протестът без разглеждане и прекратява производството по делото. Когато 
нередовностите се открият в течение на производството съдът процедира по 
същия начин като постановява определение. 

(3) Лицата по алинея втора връщат касационната жалба на 
първоинстанционния съд и когато е подадена след изтичането на срока за 
обжалване. 

(4) Актът по предходните алинеи може да се обжалва с частна жалба. 
Определението на съда по жалбата е окончателно.” 

 
8. По подобие на предходната проектирана разпоредба, чл. 213б е насочен към 

нормативизирането на тълкувателно решение № 4 / 17.10.2011 г. на ВАС по тълк.дело № 
9 / 2010 г., ОСК, което лиши първоинстанционните съдилища от правомощието да 
контролират допустимостта на касационното оспорване

7
. Анализът на действащата 

правна уредба би могъл да предизвика сериозни съмнения в правилността на 
горепосоченото тълкувателно решение

8
. Евентуалното приемане на разпоредбата на чл. 

213б би сложило край на тълкувателните съмнения. Под въпрос обаче ще остане 
причината за въвеждането на разпоредбата. Защото в наказателния и гражданския 
процес контролът върху жалбите се упражнява не само от съда, до който те са 
адресирани, но и от съда, чрез който се подават (вж. чл. 262, чл. 285 ГПК и чл. 323, чл. 
351 НПК). Това поставя питането: какви са специфичните съдопроизводствени нужди 
на административния процес, различаващи се от тези на наказателния и гражданския 
процес, които обусловят предложеното нормативно разрешение, а именно: контролът 
върху касационните жалби и протести да се осъществява изключително и само от 
касационния съд? Очевидно такива специфични нужди не съществуват, което прави 
необяснимо проектирането на чл. 213б, особено като се има предвид, че една от целите 

                                                 
7 По повод на горепосоченото тълкувателно решение de lege ferenda в правната теория бе направено 

обратното предложение – да се предвиди изрично в АПК, че оставянето на оспорването без 
разглеждане може да се извърши от съдия в първоинстанционен съд (вж. Славова, М., В. Петров. 
Административнопроцесуалният кодекс. Критичен преглед на съдебната практика. Коментар и 
предложения за усъвършенстване на уредбата. С.: Фенея, 2014, с. 296). 

8 Вж. Раданов, В. Контролът върху допустимостта на касационната жалба в административния процес. – 
Общество и право, 2010, № 4, 89 – 99. 
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на законопроекта е да се разтовари ВАС
9
. Чл. 213б обаче явно преследва обратната цел, 

тъй като изключването на контрола за допустимост на касационното оспорване от 
правомощията на първоинстанционния съд обуславя едно произнасяне в повече 
(съответно – дело в повече) от страна на ВАС по всяка недопустима касационна жалба 
или протест. 

9. По текста чл. 213б, ал. 2, могат да се направят две забележки в процесуално-
теоретичен план. На първо място, напълно ненужно в прекратителните актове на който 
и да било съд е да се употребяват кумулативно изразите „оставя жалбата (протеста) без 
разглеждане“ и „прекратява производството по делото“

10
. Двата израза имат почти едно 

и също съдържание. Разликата помежду ми се изразява в това, че вторият израз, освен 
че декларира отказа на съда да разгледа жалбата или протеста, постановява и 
ретроактивното елиминиране на възникналите процесуални правоотношения между 
съда и страните. С други думи, оставянето на жалбата или протеста без разглеждане се 
използва, само когато не са възникнали процесуалните правоотношения по делото. 
Когато пък делото е образувано, достатъчно е то да се прекрати, без да се използва 
фразата „оставя без разглеждане“. Обратното води до ненужна тавтология на 
юридически термини. Освен това, от чисто практическа гледна точка, няма никаква 
опасност да бъде разгледана жалбата (протеста) по едно прекратено производство, за да 
е необходим изричният диспозитив, че тя се оставя без разглеждане, редом с 
диспозитива за прекратяване на делото. Защото „прекратяването на делото: 1) заличава 
с обратна сила процесуалното правоотношение; 2) обезсилва извършените по него 
процесуални действия; и 3) изключва възможността да се възобнови производството 
[...]“

11
. Няма никаква полза и от индивидуализацията на оспорването откъм предмет и 

субект, която се постига посредством диспозитива „оставя без разглеждане“, тъй като 
определението не се ползва със сила на пресъдено нещо. 

На второ място, непривично за процесуалната мисъл е правомощието да се 
прекрати производството по делото с разпореждане. Последното може да бъде 
използвано за оставяне на жалбата или протеста без разглеждане. Прекратяването на 
делото обаче се извършва с определение. Авторите на законопроекта вероятно са 
предвидили хипотезата да се прекрати касационното производство с разпореждане на 
председателя на съда, неговите заместници или председателите на отделенията, защото, 
респектирани от съдебната статистика, съдилищата обикновено не пропускат да 
образуват производства дори по повод на очевидно недопустими сезирания. Освен това 
деловодните софтуерни продукти също „изискват“ образуването на дела. Ако обаче 
статистиката бъде забравена за момент, ще отпадне необходимостта от правомощието 
                                                 
9 Това намеква първото изречение от мотивите към законопроекта: „Законопроектът цели, [...] да създаде 

гаранции за изпълнение на основната функция на Върховния административен съд („ВАС“), 
установена в чл. 125, ал. 1 от Конституцията [...]“. 

10 Към настоящия момент повечето състави от ВАС кумулират в своите определения горепосочените 
изрази – вж. определение № 848 / 03.02.2003 г. на ВАС по адм.д. № 6940 / 2002 г., I о.; определение № 
10620 / 07.08.2014 г. на ВАС по адм.д. № 9809 / 2014 г., II о.; определение № 7100 / 01.06.2009 г. на 
ВАС по адм.д. № 6680 / 2009 г., III о.; определение № 2950 / 14.03.2008 г. на ВАС по адм.д. № 9047 / 
2007 г., IV о.; определение № 1092 / 07.02.2002 г. на ВАС по адм.д. № 773 / 2002 г., V о.; определение 
№ 6025 / 23.05.2008 г. на ВАС по адм.д. № 6082 / 2008 г., VI о.; определение № 7653 / 05.06.2014 г. на 
ВАС по адм.д. № 5517 / 2014 г., VII о.; определение № 10946 / 17.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 3907 / 
2014 г., VIII о.; определение № 5041 / 10.04.2014 г. на ВАС по адм.д. № 3742 / 2014 г., 5-чл. с-в; 
определение № 14628 / 07.11.2013 г. на ВАС по адм.д. № 14630 / 2013 г., 7-чл. с-в. 

 Редки са случаите, в които съдебната практика не употребява кумулативно фразите „оставя без 
разглеждане“ и „прекратява производството“. Така например в определение № 14960 / 16.11.2011 г. на 
ВАС по адм.д. № 14305 / 2011 г., III о., и определение № 11299 / 02.09.2011 г. на ВАС по адм.д. № 
10661 / 2011 г., 5-чл. с-в, е използван само изразът „без разглеждане“, а в определение № 8994 / 
06.07.2009 г. на ВАС по адм.д. № 8070 / 2009 г., II о., и определение № 105 / 06.01.2015 г. на ВАС по 
адм.д. № 15228 / 2014 г., VII о., е постановено само прекратяване на производството. 

11 Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. Българско гражданско 
процесуално право. Девето преработено и допълнено издание. С.: Сиела, 2012, с. 485. 
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да се прекратява касационното производството с разпореждане. Защото идеята на 
разпореждането, с което се отрича допустимостта на жалбата или протеста, е да се 
предотврати деловодното затормозяване на съда с недопустими сезирания, така че още 
преди образуването и разпределението на делото, касационното оспорване да бъде 
оставено без разглеждане. Ако по оспорването се образува дело, последното 
същевременно се разпределя по „софтуерна“ необходимост на съдия-докладчик и 
тогава вече разпореждането става излишно. Защото оттам нататък по допустимостта на 
оспорването ще се произнася касационен съдебен състав с надлежното определение. 

10. Трудно обясним е различният подход, използван в законопроекта, по един 
същи въпрос, в зависимост от това дали се касае за нередовно касационно оспорване 
или за нередовно оспорване срещу административен акт. В последния случай, съгласно 
проектодопълнението на чл. 158, ал. 1, ако съобщенията с указания за отстраняване на 
нередовности не са разпоредени от съдия-докладчик или от съдебния състав, който 
разглежда делото, те не произвеждат правно действие. Ако обаче става дума за 
касационно оспорване, разпореждането за отстраняване на нередовности, постановено 
от председателя на съда по касационното производство или неговите заместници, 
респективно от председателя на отделението, произвежда действие, независимо дали 
горепосочените лица са съдия-докладчици по делото или не. 

11. Не става ясно защо чл. 213б, ал. 3, визира само просрочието, изключвайки по 
този начин останалите процесуални пречки по чл. 215 АПК. Не е ясно също така защо 
чл. 213б, ал. 3, предписва, че „касационната жалба се връща на първоинстанционния 
съд и когато [...]“. На първо място, ненужно е изобщо да се урежда връщането на 
касационната жалба на първоинстанционния съд. Защото така или иначе, след 
приключването на касационното производство, не само жалбата, но и цялото дело се 
връща на първоинстанционния съд за архивиране. Ако ли пък връщането на делото за 
архивиране трябва да бъде предмет на регламентация в АПК, то тази регламентация 
трябва да бъде изчерпателна, т.е. да обхваща всички възможни хипотези, а не както е в 
случая – да се урежда само една от тях. На второ място, въпросителни предизвиква 
фразата „и когато“. Последната сочи към някакъв друг вече уреден случай на връщане 
на касационната жалба на първоинстанционния съд. Уредба на такъв случай обаче 
липсва. 

 
 
§ 61. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се алинея 2 със следното съдържание: „(2) Оттеглянето или 

отказът изцяло или отчасти от оспорването не могат да бъдат оттегляни.“ 
Досегашната ал. 2 на чл. 214 става ал. 3. 
 
12. Разпоредбата е важна и полезна. De lege ferenda още по-важно и полезно би 

било съществуването на аналогично правило относно оттеглянето и отказа от 
оспорването пред първата инстанция и относно оттеглянето на административния акт. 

 
 
§ 62. Чл. 215 се изменя и допълва така: 
1. Заглавието на чл. 215 се изменя на „Оставяне на жалбата и протеста без 

разглеждане и прекратяване на касационното производство” 
2. Досегашният текст на чл. 215 става ал. 1. 
3. Т. 1 на чл. 215, ал. 1 се допълва, като в края на настоящия текст се поставя 

запетайка и се добавя фразата „освен в случаите по чл. 210, ал. 2“. 
4. В чл. 215, ал.1 се създава се новат.6 със следното съдържание: 
„т. 6. са подадени срещу касационно решение.” 
5. Създава се нова ал. 2 на чл. 215 със следното съдържание: 
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„(2) При наличието на основанията по алинея първа съдът с определение 
оставя касационната жалба или протеста без разглеждане и прекратява 
касационното производство. Определението може да се обжалва с частна жалба.” 

 
13. Допълнението в чл. 215, ал. 1, т. 1, е удачно, тъй като правната теория тълкува 

действащата редакция чл. 215, ал. 1, т. 1, именно в смисъла, който му придава 
допълнението

12
. 

14. Добавянето на т. 6 в разпоредбата на чл. 215, ал. 1, е опит да се направи 
изброяването на процесуалните пречки в разпоредбата изчерпателно. Извън погледа на 
разпоредбата обаче остават случаите на неправосубектност на касатора, неподсъдност и 
наличие на касационно решение на оспорването

13
. Вследствие на това, с или без т. 6, 

изброяването на процесуалните пречки ще си остане неизчерпателно. 
15. Относно кумулативната употреба на изразите „оставя без разглеждане“ и 

„прекратява производството“ вж. т. 9 от изложението. 
 
 
§ 63. Чл. 216 се отменя. 
 
16. Пълната отмяна на чл. 216 е продиктувана от въвеждането на чл. 213б. По този 

начин разпоредбата за оставяне на оспорването без движение заема своето 
систематично място преди правилата за оставяне без разглеждане, докато при 
действащата правна уредба е избран обратния вариант. И двата варианта обаче си имат 
своята нормативна логика. Проектираният вариант е продиктуван от идеята, че, в част 
от хипотезите на недопустимост на производството, оспорването се оставя без 
движение и едва след това без разглеждане. Действащият вариант пък изхожда от 
тезата, че преценката за оставяне на оспорването без разглеждане винаги предхожда 
преценката за оставяне без движение, защото съществуват множество хипотези (напр. 
просрочие на жалбата /протеста/, атакуване на влязло в сила решение и др.) при които 
оспорването се оставя направо без разглеждане. Това е така, тъй като в тези хипотези 
евентуалното оставяне на жалбата или протеста без движение не би могло да изправи в 
тях някаква нередовност и те да станат допустими. С оглед на това действащата 
подредба на коментираните нормативни правила изглежда по-издържана. 

 
 
§ 64. Чл. 217 се изменя и допълва така: 
1. Алинея 1 се изменя, както следва: 
„Чл. 217. (1) Делото се разглежда от тричленен състав на административен 

съд, когато решението е постановено от районен съд, от тричленен състав на 
Върховния административен съд, когато решението е постановено от 
административен съд. Делото се разглежда от петчленен състав на Върховния 
административен съд, когато решението е постановено от тричленен състав на 
Върховния административен съд.“ 

2. Алинея 2 се изменя, както следва: 
„(2) Делото се разглежда в закрито заседание, освен ако съдът реши друго. 

При открито заседание делото се разглежда с участието на прокурор. При 
разглеждане в закрито заседание, прокурорът дава заключение по делото. Когато 

                                                 
12 Вж. Хрусанов, Д., Д. Костов, Е. Къндева, К. Лазаров. Нови моменти в административния процес 

според АПК. Тематичен коментар. С.: Сиела, 2007, с. 303; Пенчев, К., И. Тодоров, Г. Ангелов, Б. 

Йорданов. Административнопроцесуален кодекс. Коментар. С.: Сиела, 2006, 394; Еленков, А. и др. 
Административнопроцесуален кодекс. Систематичен коментар. С.: Труд и право, 2013, с. 1362. 

13 Вж. Пенчев, К. и др. Цит. съч., с. 394. 
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касационната инстанция е единствената съдебна инстанция, делото се разглежда 
в открито заседание.“ 

3. Създава се нова алинея 3: 
„(3) Когато по силата на този кодекс или на закон делото се гледа в открито 

заседание, или когато съдът реши делото да се разглежда в открито заседание, 
съдията-докладчик насрочва делото в срок не по-дълъг от два месеца от 
постъпването на жалбата в съда. Когато двумесечният срок изтича през периода 
на съдебната ваканция от 15 юли до 1 септември, делото се насрочва за периода от 
10 септември до 10 октомври, освен когато настоящият кодекс или специален 
закон предвижда по-кратки срокове.“ 

4. Създава се нова алинея 4: 
„(4) При отлагане на делото, следващото заседание се насрочва в срок до един 

месец.” 
 
17. Чл. 217, ал. 2, въвежда едно изключително полезно изменение – закритото 

съдебно заседание по касационното дело
14

. Откритото заседание в масовия случай е 
излишно, тъй като протича без приемането на доказателства. Ако ли пък страните 
представят само писмени доказателства, също не възниква необходимост от 
провеждането на открито съдебно заседание, освен в случай че истинността на 
представените документи бъде оспорена и то само ако се приеме, че истинността 
трябва да бъде проверена от касационния съд

15
. Колкото до становищата на страните по 

съществото на делото, напълно достатъчно е те да бъдат обективирани писмено. Ето 
защо провеждането на открито съдебно заседание по касационни дела довежда само до 
ненужно оскъпяване и удължаване на производството (освен ако не е наложително да се 
извършва по-особена доказателствена дейност), докато закритото заседание спестява 
процесуални ресурси. 

18. Изр. 3 на чл. 217, ал. 2, съдържа продължение на идеята от § 48 на 
законопроекта, според която касационната инстанция може да се окаже единствената 
съдебна инстанция. Съществуват сериозни съмнения относно 
конституционосъобразността на идеята

16
, тъй като чл. 119, ал. 1 от Конституцията 

изисква „ [...] окончателното произнасяне по правния спор да бъде от съд както в 
организационен, така и във функционален смисъл“

17
. А когато „окончателното 

произнасяне по правния спор“ се осъществява единствено от касационна инстанция, 
последната неизбежно ще попадне в хипотези, при които не разглежда пряко и по 
същество правния спор (вж. чл. 222). В тези хипотези, по разрешения от несъдебната 
юрисдикция правен спор касационният съд се произнася косвено (чрез контрол върху 
решението на юрисдикцията) и никога цялостно поради ограниченията, наложени от 
касационните основания (вж. чл. 218 АПК). С оглед на това трудно може да се защити 
тезата, че касационният съд, в качеството си на единствена съдебна инстанция, 
осъществява в пълнота „окончателното произнасяне по правния спор“. 

Другият проблем, свързан с особената хипотеза, при която касационният съд ще 
действа като единствена съдебна инстанция, е разпоредбата на чл. 208 АПК, в която не 

                                                 
14 Предложение в тази насока имаше от работната група, изработила проекта за АПК. Макар 

предложението да бе отхвърлено на парламентарно ниво, същото получи положителна оценка от 
някои автори в правната литература – вж. Славова, М., В. Петров. Цит. съч., с. 296; Пенчев, К. и др. 
Цит. съч., с. 396. 

15 Изглежда посредством проектоизменението на чл. 222, ал. 2, т. 2, е застъпена тезата, че истинността на 
оспорените пред касационния съд документи се проверява от първата инстанция. 

16 Вж. Петров, В. Промените в АПК – някои добри сред много спорни идеи. – Капитал Daily, 02.10.2015 
г., с. 8. Достъпно на: 

<http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/10/01/2619673_protivorechivata_reforma_na_admi
nistrativnoto/>. 

17 Решение № 6 / 11.11.2008 г. на Конституционния съд по конст.дело № 5 / 2008 г. 
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е проектирано изменение. Според въпросната разпоредба, предмет на касационно 
оспорване може да бъде само и единствено първоинстанционното съдебно решение.  
Следователно, необходимо е в текста на чл. 208 да се добавят и правораздавателните 
актове на административните юрисдикции. По-удачно би било обаче идеята за 
касационния съд като единствена съдебна инстанция да бъде изоставена. 

Колкото до задължителността на откритото заседание по чл. 217, ал. 2, изр. 2, тя се 
явява напълно излишна и изглежда има по-скоро психологическата задача да внесе 
спокойствие у страните, че са имали възможността да се явяват поне веднъж пред съд, 
въпреки че закритото касационно заседание би било за тях същото толкова полезно, 
колкото и откритото, освен ако е необходимо да се предприемат особени 
доказателствени действия. 

19. Безспорно положителни са правилата, въвеждащи срокове при насрочването на 
откритото съдебно заседание. Макар и въпросните срокове да са инструктивни, те 
оформят някаква предсказуема темпорална рамка за развитие на производството. 
Съществуват обаче съдилища, в които натовареността не позволява спазването на 
подобни срокове. С оглед на това, докато натовареността на тези съдилища не се 
нормализира, тези срокове ще бъдат само една неоправдана причина за налагане на 
дисциплинарни наказания. 

 
 
§ 65. Чл. 218 се изменя така: 
„Предмет на касационната проверка 
Чл. 218. (1) Съдът по касационното производство се произнася само по 

посочените в жалбата или протеста касационни основания.” 
(2) За нищожност и допустимост на решението, съдът следи и служебно.” 
 
20. Чл. 218, ал. 1, премахва служебния контрол върху материалната 

законосъобразност на първоинстанционното решение. Скептицизъм по отношение на 
подобна идея вече е изказан в процесуалната ни теория по друг повод. Защото 
„съответствието на решението с материалноправните норми не е «частноправен 
въпрос», то е иманентно на правораздавателната защита“

18
. 

21. Вместо да ограничава обсега на служебния касационен контрол, 
законопроектът би трябвало да го разшири с две хипотези на съществени нарушения на 
съдопроизводствените правила: 1) когато касационният съд отменя 
първоинстанционното решение, а в първоинстанционното производство са допуснати 
процесуални нарушения, засягащи лице без право на касационна жалба; 2) когато 
процесуалните нарушения са довели до неустановяване на такива факти, без които е 
невъзможно да се извърши преценка за правилното прилагане на материалния закон

19
. 

 
 
§ 66. Чл. 219 се изменя така: 
„Чл. 219. (1) В касационното производство са допустими само писмени 

доказателства, с които се установяват съществени нарушения на 
съдопроизводствените правила, новооткрити или новонастъпили обстоятелства 
след първоначалното разглеждане на делото от първоинстанционния съд, както и 
доказателства, свързани с нищожността или недопустимостта на обжалваното 
съдебно решение.” 

(2) Недопустимо е писмено доказателство: 

                                                 
18 Вж. Мингова, А. Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения. С.: Софи-Р, 1998, с. 349. 
19 В подобен смисъл е било неприетото от законодателя предложение на работната група, изработила 

проекта за АПК – вж. Пенчев, К. и др. Цит. съч., с. 406. 
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1. което не е било приложено към касационната жалба съгласно чл. 212, ал. 3; 
или 

2. за което в касационната жалба липсва пояснение какво се установява с 
него. 

3. което не е свързано с посочените касационни основания.” 
 
22. Действащата разпоредба на чл. 219, ал. 1, представлява продукт на инерцията 

от действалото в недалечното минало контролно-отменително производство, в което се 
допускаха само писмени доказателства главно във връзка с отменителното основание 
„непълнота на доказателствата“

20,21
. Това положение беше механично пренесено в 

уредбата на касационното производство по ЗВАС /отм./, а след това и в АПК, без да се 
държи сметка за отпадането на непълнотата на доказателствата от легалния списък на 
касационните основания

22
. 

Посредством предлаганото изменение писмените доказателства се обвързват с 
касационното основание „съществени нарушения на съдопроизводствените правила“ и 
с новооткрити или новонастъпили обстоятелства, а за доказване на нищожността и 
недопустимостта на оспореното решение се допускат всички уредени от ГПК 
доказателствени средства

23
. Би трябвало обаче ограничаването на доказателствата до 

писмени такива по отношение на съществените нарушения на съдопроизводствените 
правила също да отпадне. Защото, ако бъде оспорен документ, удостоверяващ 
извършено пред първата инстанция процесуално действие (например: оспорване на 
подписа върху призовка), писмените доказателствени средства няма да са достатъчни

24
. 

23. Несинхронизирано със списъка на касационните основания по чл. 209 АПК е 
нормативното допускане на писмени доказателства относно новооткрити или 
новонастъпили обстоятелства, които, както изглежда, са относими към съществото на 
първоинстанционното дело. Това означава, че, без да е въведено касационното 
основание „непълнота на доказателствата“, ще се събират документи именно с оглед на 
това основание

25
. Оттам нататък става неясно какво ще ги прави касационният съд тези 

документи. Ще гради гради въз основа на тях свои фактически изводи ли? Тогава ще се 
конфронтира с разпоредбата на чл. 220 АПК (забраната за фактически установявания). 
Ще върне делото за ново разглеждане ли (за да направи фактическите изводи първата 
инстанция)? Ама на какво основание, след като чл. 222 АПК не визира такъв повод за 
връщане на делото. Освен това, идеята за допустимост на доказателства относно 

                                                 
20 Вж. Пенчев, К. и др. Цит. съч., с. 399. По аналогичен начин е било уредено през миналия век 

контролно-отменителното производство в българския наказателен процес, а именно: допустими са 
били писмени и веществени доказателства, само и „единствено за да се установи непълнота на 
доказателствения материал по делото като основание за отменяване или изменяване на присъдата [...]“ 
(Митов, Г. Същност на касационното производство по наказателни дела. С.: Сиби, 2011, с. 90). 

21 Терминът „непълнота на доказателствата“ е отчасти подвеждащ. Той не отразява пълното съдържание 
на означеното с него понятие. Защото въпросният термин визира не само непълнотата на 
доказателствата, но и непълнотата на фактите по делото. При това става дума не за непълнота, 
настъпила вследствие на грешка на съда (неспазване на процесуални норми), а поради пропуск на 
страна по делото или поради обективни причини; в противен случай няма да е налице непълнота на 
доказателствата, а съществено нарушение на съдопроизводствените правила – вж. Сталев, Ж. 
Българско гражданско процесуално право. С.: Наука и изкуство, 1988, с. 428; Корнезов, Л. 
Неправилното съдебно решение. С.: Св. Климент Охридски, 1995, с. 82. 

22 Вж. Пенчев, К. и др. Цит. съч., с. 399. 
23 Необосноваността и нарушенията на материалния закон правилно не са споменати в проекта на чл. 

219, ал. 1, тъй като те не се нуждаят от доказване в касационното производство. 
24 Вж. Ангелов, Г. Доказателствата в касационното производство по ЗВАС. – Административно 

правосъдие, 2000, № 5, с. 16. 
25 Необходимо е да се поясни, че посредством фразата „новооткрити или новонастъпили обстоятелства“ 

законопроектът придава правно значение само на онази непълнота на доказателствата, която е 
настъпила по обективни причини, като по този начин се ирелевира непълнотата във фактическия и 
доказателствен материал, предизвикана от небрежност на страна по делото. 
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новооткрити или новонастъпили обстоятелства пред касационната инстанция звучи 
странно на фона на един друг текст от законопроекта: „Събирането на доказателства се 
изчерпва в производството пред първата инстанция [...]“ (§ 48). 

24. Чл. 219 не изключва от наложените ограничения върху доказването 
хипотезата, при която се оспорва истинността на представените в касационното 
производство документи. В тази хипотеза би следвало да се допуснат всички 
предвидени от ГПК доказателствени средства. Вместо това обаче законопроектът 
урежда друг вариант, който ще бъде обсъден по-долу в коментара на чл. 222 АПК. 

25. Чл. 219, ал. 2, въвежда едно ново ограничение при събирането на писмени 
доказателства пред касационната инстанция. Ограничението засяга времето на 
представяне на доказателството (отпада възможността да се представят документи в 
евентуалното открито съдебно заседание ) и съдържанието на доказателственото 
искане. Последният аспект от ограничението – доказателството да е свързано с 
касационните основания – не е нито ново, нито необходимо, тъй като дублира в 
негативна форма позитивното предписание на ал. 1. 

26. В обобщение: проектираното изменение на чл. 219 АПК е едно от най-
злополучните предложения в целия законопроект, поради което безусловно се нуждае 
от корекции. 

На първо място, непълнотата на доказателства изобщо не трябва да се въвежда 
като касационно основание. Ако е наложително да се въведе задължение за втората 
инстанция да съобразява новонастъпили или новооткрити обстоятелства, по-добре това 
да стане чрез преуреждане на цялото производство като въззивно, защото непълнотата 
на доказателствата е всъщност пак въззивност, само че прикрита

26
. 

На второ място, трябва да се изясни генералната визия на законопроекта относно 
облика на касационното производство. От една страна се премахва въззивен елемент на 
производството (служебната проверка за спазване на материалния закон – § 65), като по 
този начин производството се придвижва от понастоящем действащото ревизионно 
начало в посока към класическия френски образец на касационната процедура. От 
друга страна обаче се въвежда, при това прикрито и без необходимата съгласуваност с 
останалите касационни правила, основанието „непълнота на доказателствата“, което е 
въззивен елемент от съветския модел на контролно-отменителните производства, 
съществувал у нас до 90-те години на миналия век. Така в крайна сметка остава открит 
въпросът: какъв вид производство смята да сътвори разглежданият законопроект – 
ревизионно, касационно от класически френски тип, съветско или някаква хибридна 
процедура с неясна концепция? 

На трето място, de lege ferenda удачно би било да отпаднат всички ограничения 
относно вида (писмени, гласни или веществени) на допустимите в касационното 
производство доказателствени средства. Защото напълно достатъчна е легалната 
лимитация, произтичаща от самия предмет на доказване по касационното дело – 
отменителните основания

27
. 

 
 
§ 67. В чл. 220 думите „Върховният административен” се заменят с думите 

„съдът по касационното производство” 
§ 68. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Ал. 1 се изменя така: 
„(1) Съдът по касационното производство се произнася с решение в 

едномесечен срок, от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото, 
освен ако в специален закон не е предвидено друго. Когато съдът по касационното 

                                                 
26 Вж. Мингова, А. Цит. съч., с. 129, и цитирания там източник. 
27 Вж. Ангелов, Г. Цит. съч., с. 17 – 18. 
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производство разглежда делото в закрито заседание, той се произнася с решение в 
шестмесечен срок от образуване на делото. 

2. В ал. 2, 3, 4 и ал. 5 думите „Върховният административен съд” се заменят 
е думите „съдът по касационното производство”, 

3. В ал. 6 думите „Върховния административен съд” се заменят с думите 
„съдът по касационното производство.” 

 
27. Прави впечатление, че в законопроекта се използва на някои места терминът 

„касационният съд“, а на други места, какъвто е случаят с чл. 220 и чл. 221, се 
предпочита изразът „съдът по касационното производство“. Въпрос на добра 
правотворческа техника е да се избере един от двата термина, който да бъде използван 
последователно в целия законопроект, защото нормативната синонимия не представлява 
достойнство на закона. 

 
 
§ 69. Чл. 222 се изменя така: 
1. В заглавието думите „Върховният административен съд” се заменят с 

думите „касационният съд”. 
2. В ал. 1 и 2 думите „Върховният административен съд” се заменят с 

думите „касационният съд”. 
3. Ал. 2, т. 2 се изменя така: 
„2. трябва да се установят факти от значение за делото, чието събиране не е 

допустимо в касационното производство”. 
 
28. Действащата редакция на чл. 222, ал. 2, т. 2, е неприложима в касационното 

производство
28

, тъй като непълнотата на доказателствата не представлява касационно 
основание по чл. 209 АПК

29
. С оглед на това, изменение в тази част на закона е 

необходимо, но предложеното изменение е неудачно поради следните съображения. 
На първо място, от буквата на текста излиза, че фактите подлежат на „събиране“. 

Събират се обаче доказателства, а не факти. Фактите се установяват. 
На второ място, създават се предпоставки за значително забавяне на процеса в 

хипотезата, при която се оспорва истинността на представен в касационното 
производство документ. Тогава касационният съд, по силата на чл. 222, ал. 2, т. 2, ще 
трябва да върне делото на първата инстанция, за да събере доказателства относно 
истинността на документа, което е неоправдано откъм разход на време и процесуални 
ресурси. 

На трето място, за какви факти става дума? За такива, които първата инстанция не 
е установила в нарушение на съдопроизводствените правила? Явно не, защото тогава 
ще е налице хипотезата на чл. 222, ал. 2, т. 1. Изглежда т. 2 има предвид същите факти, 
за които говори и предложеното изменение на чл. 219, ал. 1, а именно: „новооткрити 
или новонастъпили обстоятелства след първоначалното разглеждане на делото от 
първоинстанционния съд“ (§ 66). Та значи, ето в крайна сметка какво излиза след 
съпоставка на проектираните текстове на чл. 219, ал. 1, и чл. 222, ал. 2, т. 2. Ако 
новооткритото или настъпило обстоятелство се установи посредством писмени 
доказателства, касационният съд няма да връща делото на първата инстанция

30
. Ако 

                                                 
28 Вж. Пенчев, К. и др. Цит. съч., с. 407; Раданов, В. За приложното поле на чл. 222, ал. 2, т. 2 АПК. – 

Административно правосъдие, 2010, № 4, 24 – 30. De lege ferenda в правната литература се повдига 
въпросът за отмяната на разпоредбата на чл. 222, ал. 2, т. 2, тъй като действаща редакция на 
последната прави невъзможно формирането на категорично тълкувателно становище относно нейния 
смисъл – вж. Славова, М., В. Петров. Цит. съч., с. 305. 

29 Вж. Пенчев, К. и др. Цит. съч., с. 388. 
30 Какво трябва да прави съда с тия писмени доказателства, след като ги приеме, – никой не знае, защото 

няма уредени правомощия на съда да формира свои собствени фактически установявания по 
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обаче новооткритото или новонастъпило обстоятелство трябва да се установи с 
доказателства, различни от писмените, тогава делото се връща на първата инстанция, за 
да извърши тя установяването. Това означава, че, не само предложението за изменение 
на чл. 219, ал. 1, но и предложението за корекция на чл. 222, ал. 2, т. 2, въвежда 
непълнотата на доказателствата „през задната врата“ на касационното производство, без 
да се интересува от изчерпателното изброяване на касационните основания в чл. 209 
АПК

31
. 

 
 
§74. Създава се нов чл. 227а със следното съдържание: 
„Такси в касационното производство 
Чл. 227а (1) Касационният жалбоподател внася предварително държавна 

такса в размер на 90 лв. за гражданите, за едноличните търговци, за държавните и 
общинските органи и за други овластени със закон за това органи или организации 
и в размер на 450 лв. за организациите. Когато има определяем материален 
интерес по делото, тези такси не се дължат, а се дължи такса, определена в 
процент от интереса. Когато няколко граждани или еднолични търговци подават 
обща касационна жалба, таксата е в размер на таксата за един гражданин. 
Когато няколко организации, общини или няколко държавни органа подават обща 
касационна жалба, таксата е в размер на таксата за една организация. Когато 
няколко граждани или еднолични търговци и организации подават обща 
касационна жалба, таксата е в размер на таксата за една организация. 

(2) Държавна такса по производството не се внася от граждани, за които е 
признато от съда, че нямат достатъчно средства да я заплатят. При 
разглеждане на молбата за освобождаване от държавна такса, съдът взема 
предвид: 

1. доходите на лицето и на неговото семейство; 
2. имущественото състояние, удостоверено с писмена декларация; 
3. семейното положение; 
4. здравословното състояние; 
5. трудовата заетост; 
6. възрастта; 
7. други относими обстоятелства. 
(3) Когато има определяем материален интерес по делото, държавната 

такса за гражданите, едноличните търговци, организациите, държавните и 
общинските органи и на други овластени със закон за това органи или организации 
е пропорционална и е в размер 1 на сто от материалния интерес, но не повече от 3 
400 лв., а в случаите, когато материалният интерес е над 10 000 000 лв. – таксата 
е в размер 9 000 лв. 

(4) Независимо дали по делото има определяем материален интерес или не 
таксите при касационно обжалване по дела за пенсионно осигуряване, здравно 
осигуряване и социално осигуряване са 30 лв. за гражданите и за едноличните 
търговци и 200 лв. за организациите, държавните органи и общините. 

(5) Разпоредбите на настоящия член не се прилагат в касационното 
производство по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“ 

 
29. Освен разноските за приподписване на касационната жалба от адвокат, 

законопроектът възлага в тежест на жалбоподателя държавна такса, чийто размер не е 

                                                                                                                                                         
съществото на спора; напротив има забрана да прави такива установявания (чл. 220 АПК) – вж. т. 23 
от изложението. 

31 За изчерпателността на изброяването на касационните основания в чл. 209 АПК вж. Хрусанов, Д., и 
др. Цит. съч., с. 298. 
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пренебрежимо нисък за националния ни жизнен стандарт. По този начин касационното 
производство става недостъпно за една много голяма част от българските граждани. 
Вярно е, че чл. 227а, ал. 2, предвижда хипотезата за освобождаване от държавна такса. 
Но все пак освобождаването от такса е бъдещо несигурно правно действие. 
Същевременно напълно сигурно е, че, по силата на чл. 213а, ал. 1, 
първоинстанционният съд ще връчи преписи от касационната жалба на останалите 
страни по делото и без да представен документ за внесена държавна такса

32
. Това може 

да доведе до разноски на страните за изготвяне на отговори по жалбата. С тези 
разноски касаторът ще бъде натоварен впоследствие при оставянето на жалбата му без 
разглеждане, ако не бъде освободен от такса и ако той не заплати същата, преценявайки 
я като прекомерно имуществено бреме. Ето защо, въпреки проектираната разпоредба на 
чл. 227а, ал. 2, касационното обжалване си остава един прекомерен риск за гражданите 
с по-ниски имуществени възможности. И не само за гражданите. Чл. 227а, ал. 2, не 
предвижда освобождаване на организации от държавни такси. За дребния бизнес 
таксата от 450 лв. и прибавените към нея разноски за приподписване на жалбата ще 
формират сума, която не би могла да се нарече безобидна. Ако ли пък материалният 
интерес е определяем, фискалното положение на касатора ще се обремени още повече. 

С оглед на гореизложените съображения идеята за разтоварване на касационната 
инстанция посредством фискална бариера се явява твърде непригодна за националната 
ни действителност. По-удачно би било потокът от касационни дела да се редуцира 
посредством допълнителни предпоставки за допустимост на касационното оспорване 
по образеца на чл. 280, ал. 1 ГПК

33
. 

30. Непонятна е идеята за събиране на една такса, когато няколко касатора подадат 
обща касационна жалба. „Обща“ означава, че волеизявленията на касаторите са едни и 
същи по съдържание и са обективирани съвместно на един и същ материален носител. 
От правна гледна точка обаче няма никакво значение дали материалните носители на 
волеизявленията за касационно оспорване са няколко или само един и дали 
волеизявленията са идентични или различни. Защото, независимо дали са еднакви, 
всяко от волеизявленията поражда отделно процесуално правоотношение между съда и 
съответния касатор. И защото не материалните носители, а волеизявленията сезират 
съда. Обратното би означавало, че, щом материалният носител е едни, процесуалното 
правоотношение между касаторите и съда също е само едно и поради тази причина 
дължимата такса е една. И обратно, ако волеизявленията, дори да са едни и същи до 
последната буква, не са събрани общо на една и съща хартия, а всяко на отделен къс 
хартия (или друг материален носител), тогава процесуалните правоотношения между 
касаторите и съда ще са равни на броя на късовете хартия и затова ще се дължат 
отделни такси съобразно този брой. Излиза, че хартията (материалният носител) сезира 
съда, а не волеизявлението, което е юридически абсурд. 

31. Според ал. 2, държавна такса по производството не се внася от граждани, за 
които е признато от СЪДА, че нямат достатъчно средства да я заплатят.. Веднага 
възниква въпросът: кой съд? Логично е това да бъде касационният съд, след като на 
първоинстанционния е отнето дори правото да оставя без движение касационното 
оспорване (арг. 213б, ал. 1). Но дали самите касационни съдилища (29 на брой

34
) няма 

да приемат обратното? И дали ще го приемат единодушно? Необходимо е да се 
предотврати евентуалната противоречива практика и да се спести препращането на дела 

                                                 
32 Както вече бе споменато в т. 6 от изложението, преписи от касационната жалба се връчват, дори когато 

оспорването е нередовно. 
33 Подобен подход е следван в немския административен процес – вж. § 124 VwGO. Достъпно на: 
<http://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/__124.html>. 
34 Касационни функции, съгласно законопроекта, ще упражняват ВАС и 28-те административни 

съдилища. 
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от една инстанция до друга в началния период на прилагане на ал. 2, като се 
конкретизира съдът, овластен да освобождава от касационни такси. 

32. Ал. 5 е безспорно удачна, тъй като по ЗАНН изначално не се дължат държавни 
такси. Но въпросната алинея е поставена на много неудачно място. АПК не урежда 
пряко касационното производство по ЗАНН. Урежда го самият ЗАНН чрез препращане 
към АПК. Ето защо въпросът за държавните такси по ЗАНН трябва да бъде уреден в 
ЗАНН, а не в АПК. 

33. Излишно е да се аргументира, че систематичното място на правилата за 
освобождаване от касационни такси е в края на разпоредба (като алинея последна), а не 
като втора алинея. 

34. Очевидно идеята на законопроекта е да въведе принципа на 
законоустановеност по отношение размера на държавните такси. Този принцип обаче не 
е доведен до край, тъй като размерът на таксите за първоинстанционното производство 
остава уреден в т. 2б, б. „а“ и „б“ от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за 
таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и 
министерството на правосъдието. 

 
 
Заключение 
Законопроектът има като цяло добра насоченост. Наложително е обаче да се 

премахнат някои неприемливи тези, а също и да се прецизират положителните 
нормативни идеи на законопроекта, тъй като много от тях са неизчистени от 
правотехническа, процесуално-теоретична и/или практическа гледна точка. В противен 
случай е по-удачно да се запази действащата нормативна уредба. 


