ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО В
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ОБЛАСТ
Административен съд – София-област (АССО)
направи своя годишен отчет за 2017-та.
Председателят на съда Мария Попова акцентира,
че съдът строго е спазвал месечния срок за
изготвяне на съдебни актове. Заради фактическа и
правна сложност само две дела от общо
приключените 1083 са постановени
след
едномесечния срок. И през 2017-та е продължена
практиката администрирането на делата да бъде в
рамките до два работни дни.
От първоинстанционните свършени и подлежащи на обжалване 626 акта - 242 са били
обжалвани с касационни жалби пред Върховен административен съд (ВАС). Броят на
актовете потвърдени изцяло от ВАС през 2017 г. представлява 63,41% от всички проверени
актове. Анализът на статистиката говори за високото качество на правораздаването в
Административен съд – София-област. Това отбелязаха и гостувалите на годишния отчет
съдия Георги Чолаков - председател на Върховния
административен съд и членът на Висшия съдебен
съвет от съдийската квота Атанаска Дишева.
За мен е важно, че 33 на сто от подлежащите на
обжалване съдебни актове на Административен съд
– София-област не са обжалвани, а функциите на
съда, са да убеди и двете страни, че постановеното
решение е правилно и е в съответствие със закона –
това беше оценката на съдия Георги Чолаков. Той
напомни, че от обжалваните пред ВАС съдебни
актове, процентът на потвърдените е доста голям.
Според годишния отчет и през 2017 година, като проблем за спазване на тримесечния
срок за свършване на делото с окончателен съдебен акт се оказват проблеми при
призоваването на страните за съдебно заседание. В съдебния район на Административен
съд – София-област попадат 22 общини, а районните съдилища са девет. Точно в тези девет
от всичките 22 общини връчването на призовки се прави от призовкари, на районните
съдилища, и то само за градовете, съвпадащи със седалището им. В останалите случаи
призоваването се осъществява от служители към съответните общински администрации и
кметства, които не винаги оформят надлежно призовките и това съответно води до отлагане
на делата.
През текущия период като недостатък в работата на административните органи може
да се отбележи и липсата на прецизност при уреждане в наредбите на общинските съвети
на материята, касаеща реда за заплащане
на дължимите такси за битови отпадъци от
физически и юридически лица и съответно
реда и условията за освобождаване на
тези категории лица от заплащане на
съответната такса. Фактически през
годината не е бил малък броят на
постъпилите жалби срещу мълчаливи
откази на административния орган, което
е
показателно
за
неизпълнение
задълженията на администрациите за
произнасяне по направени искания за издаване на административни актове.
Пълният текст на Отчетния доклад за дейността на АССО за 2017-та може да се види
от тук

