
Служба “Регистратура” 
Работно време: от 08.30 ч. до 17.00 ч. 

СЛУЖБИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

 
     5500 гр. Ловеч, ул.Търговска № 40, 

                www.aslovech.org 

Тук се подреждат и организират всички дела и 
може да получите информация за движението на делата.  
Страните и техните представители имат право и могат да 
поискат да се запознаят  със съответното дело преди съдебното 
заседание. 

РЕД ЗА СЪДЕБНО ОСПОРВАНЕ НА  
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

Право да оспорват административния акт имат гражданите и 
организациите, чийто права, свободи или законни интереси са 
нарушени или застрашени от акта или за които той поражда 
задължения. 

Подаване на жалба 

Жалбата се подава чрез органа, издал индивидуалния 
административен акт, до съответния административен съд по 
седалището на териториалната структура на администрацията 
на органа, издал оспорения административен акт, в чиито район 
се намира постоянния или настоящия адрес или седалището на 
жалбоподателя. В определени в АПК случаи - до 
административния съд, в района на който е седалището на 
органа, издал оспорения административен акт. 

Оспорване на административен акт 

 по административен ред пред непосредствено по-
горестоящия административен орган; 

 направо пред съда, без да е изчерпана възможността за 
оспорването му по административен ред, освен ако в 
специален закон е предвидено друго 

Срок  
за оспорване на административен акт 

 в 14-дневен срок от съобщаването му; 
 мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се 

оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в 
който административния орган е бил длъжен да се 
произнесе; 

 с искане за обявяване на нищожността на акта без 
ограничение във времето, т.е. безсрочно 

Служба “Съдебно деловодство” 
Работно време: от 08.30 ч. до 17.00 ч. 

Служба “Архив” 

Тук се съхраняват всички свършени дела, деловодни книги и 
др. документи. 

ТАКСИ 

По административни дела се събират следните такси: 
По жалби срещу административни актове: 

1. За юридически лица с нестопанска цел и физически лица, 
които не са търговци - 10.00 лева; 

2. За юридически лица без посочените горе и физически лица-
търговци /ЕТ/ - 50.00 лева. 

При подаване на касационна жалба до ВАС срещу 
първоинстанционно решение на административен съд, таксата по 
т.1 и т. 2 се заплаща в половин размер. 

 ПРАВОТО ДА ЗНАМ Тук се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа - 
искови молби, жалби и други документи.  

Служба „Връчване на призовки и съдебни 

Отговаря за своевременното и законосъобразно 
връчване на призовките и съдебните книжа 
съгласно правилата на процесуалните закони. 

28 септември                
Международен ден на правото да знам 



Всички дела по искания за: 

 издаване, изменение, отмяна или обявяване на 
нищожност на административни актове и 
административни договори 

 обявяване на нищожност или унищожаване на 
споразумения по кодекс; 

 защита срещу неоснователни действия и бездействия на 
администрацията; 

 защита срещу незаконно принудително изпълнение; 
 обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, 

действия и бездействия на административни органи и 
длъжностни лица; 

 обезщетения за вреди от принудително изпълнение; 
 установяване на неистинността на административни 

актове по АПК. 

по административни дела КОМПЕТЕНТНОСТ  

Като касационна инстанция 

Като първа инстанция  

Всички дела: 
 образувани по касационни жалби срещу решения на 

районните съдилища, постановени по жалби срещу 
наказателни постановления, съгласно чл. 63 от Закона 
за административните нарушения и наказания; 

 образувани по касационни жалби срещу решения на 
районните съдилища, постановени по жалби срещу 
решения на Общинската служба за земеделие и гори, и 
срещу индивидуални административни актове по 
ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. 

 решенията на административните съдилища, постановени 
като първа инстанция, подлежат на обжалване  с 
касационна жалба пред Върховния административен съд 
в 14- дневен срок от деня на съобщението , че решението 
е изготвено; 

 
 определенията и разпорежданията, които преграждат по-

нататъшното развитие на производството и тези, изрично 
определени в закон, подлежат на обжалване с частна 
жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен 
срок от деня на съобщаването им. 

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 
/касационна инстанция/ 

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЛОВЕЧ 
/първа инстанция/ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЛОВЕЧ 
/касационна инстанция/ 

РАЙОНЕН СЪД към съответния район 
/първа инстанция/ 

по касационни дела 

ОБЖАЛВАНЕ 

Съдебният район на Административен съд Ловеч обхваща следните 
районни съдилища: 

 Районен съд Ловеч 

 Районен съд Троян 

 Районен съд Тетевен 
 Районен съд Луковит 

СЪДЕБЕН РАЙОН 

Върховният административен съд е висша 
съдебна инстанция в административното правораздаване. 
Той действа като касационна инстанция за актове, 
издадени от административните съдилища относно 
законосъобразността на административни актове на 
изпълнителни органи. Осъществява върховен съдебен 
надзор за точното и еднакво прилагане на законите в 
цялата страна. 


