
 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                

 

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ХАСКОВО 

 

 

                                           

       
                                                                          УТВЪРЖДАВАМ:/П/ 

                                                                                       Адм. ръководител-Председател  

                                                                                    на АС-Хасково:Теодора Точкова 

                                                                                                                         17.12. 2010 г. 
      

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ВРЪЩАНЕ НА НАДВНЕСЕНИ ИЛИ 

НЕПРАВИЛНО ВНЕСЕНИ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ ПО СМЕТКА НА 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ХАСКОВО 

 

1. Настоящите правила имат за цел да регламентират процедурата по възстановяване 

на надвнесени или неправилно внесени държавни такси по сметка на Административен 

съд- Хасково.  

 

2. За възстановяване на надвнесени или неправилно внесени държавни такси по 

сметката на Административен съд- Хасково се подава молба до Председателя на 

Административен съд- Хасково, която следва да съдържа: 

- трите имена, единен граждански номер, адрес и телефон, ако има такъв- за 

българските граждани; 

- трите имена и адрес, личния номер- за чужденец, и адреса, заявен в съответната 

администрация, и телефон, ако има такъв; 

- фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на 

български език, седалището, последния посочен в съответния регистър адрес на 

управление, и телефон, ако има такъв. 

- посочване на точния размер на сумата, за която се иска възстановяване; 

- посочване на основанието, на което се иска възстановяването; 

- посочване на банка и банкова сметка, по която да се възстановят надвнесените или 

неправилно внесени държавни такси; 

- подпис на лицето, което подава молбата. 

 

3. Към молбата за възстановяване на надвнесени или неправилно внесени държавни 

такси по сметката на Административен съд- Хасково се прилагат: 

- удостоверение за съществуването и представителството на организацията – 

молител. 

- пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник; 

- оригинално платежно нареждане или вносна бележка, а ако  оригиналното 

платежното нареждане или вносната бележка са депозирани по делото, в молбата се 

посочва единствено номера на делото. 

 

4. Молбата за възстановяване на надвнесени или неправилно внесени държавни 

такси по сметката на Административен съд- Хасково се подава: 

- на място в служба „Регистратура”, намираща се на първия етаж в сградата на съда; 

- по пощата на адреса на АС- Хасково: 6300, гр. Хасково, ул. „Преслав” № 26 

- на електронния адрес на съда- has@admsudhaskovo.org, като електронното писмо 

следва да бъде подписано с валиден електронен подпис. 

 



  

5.1. Постъпилите молби за възстановяване на надвнесени или неправилно внесени 

държавни такси се докладват на съдията- докладчик по делото, който извършва проверка 

за съответствието им с изискванията на т. 2 и т. 3 от настоящите правила. 

5.2. При констатиране на нередовности на молбата, на подателя й се изпраща 

съобщение за отстраняване на нередовности, в което се посочва нередовността и 

определения срок за отстраняването й. 

 

6.  По докладваните молби за възстановяване на надвнесени или неправилно внесени 

държавни такси, които съответстват на изискванията на т. 2 и т. 3 от настоящите правила, 

съдията – докладчик с резолюция отбелязва, че сумата подлежи на връщане. 

 

7. Главният счетоводител извършва проверка в 3- дневен срок от резолюцията на 

съдията – докладчик, че сумата подлежи на връщане и докладва на Председателя на съда 

дали таксата е налична и дали може да бъде възстановена. 

 

8.1.  При установяване на основание за възстановяване на надвнесени или 

неправилно внесени държавни такси, Председателя на съда разпорежда възстановяването 

на таксата. 

8.2.  При установена липса на основание за възстановяване на надвнесени или 

неправилно внесени държавни такси,  по разпореждане на Председателя на съда се 

уведомява писмено молителя за причините. 

 

9. При наличие на разпореждане на Председателя на съда по т. 8.1 от настоящите 

правила, главният счетоводител в 3-дневен срок изготвя бюджетно платежно нареждане и 

държавната такса се възстановява изцяло или частично по посочената в молбата банкова 

сметка, като удостоверява това върху молбата. 

 

10. Постъпилите молби за възстановяване на надвнесени или неправилно внесени 

държавни такси по сметката на АС- Хасково, се прилагат към съответното дело. 

 
 


