
1 

 

 

                     Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

    ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 

             гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, ет. 3-5, тел.факс 02 989 48 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                А К Т 
 

 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

 

ПЛАНОВА  ПРОВЕРКА 

 

НА 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Плановата проверка в АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН е извършена 

в изпълнение на Заповед № ПП-01-62/16.07.2015г. на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл. 58, ал. 1 от 

Закона за съдебната власт и в изпълнение на Годишната програма на ИВСС за 

2015г., в периода 20.07.2015г. – 23.07.2015г. от инспектор ЗАХАРИНКА 

ТОДОРОВА и експерти ДИАНА ИВАНОВА и НИНА НИКОЛОВА. 

Обхватът й включва дейността на Административен съд –  Смолян по 

образуването, движението и приключването на административните дела за 2013г., 

2014г. и за периода м. януари – м. юли 2015г.  

Метод на проверката - непосредствена проверка на деловодните книги и 

делата, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от АдС – Смолян 

справки, съобразно писмо изх. № И-01-55/12.05.2015г. на ИВСС, извлечения от 

електронната деловодна система, заповеди, годишният доклад на съда за 2014г., 

всички ненасрочени дела, вкл. спрените, всички дела с отменян ход по същество, 

както и произволно посочени административни дела.  

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

     І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

  

Административен съд – Смолян функционира в сградата на Съдебната палата, 

заедно с Окръжен съд – Смолян, Районен съд – Смолян, Окръжна прокуратура – 

Смолян и Районна прокуратура – Смолян. Съдът ползва четвърти етаж, като през 

2009 год. е извършено надстрояване на Съдебната палата с площ 368 кв.м. или 16 

% от цялата сграда.  

Материалните условия са отлични. Съдът разполага общо с 19 помещения. 

Съдиите работят по един в кабинет, а 16 съдебни служители ползват 9 бр. 

помещения. Съдът разполага с една съдебна зала. 
Административен съд - Смолян е снабден с необходимата техника и 

софтуерни продукти в кабинетите, деловодството и в съдебната зала. Служителите 
са оборудвани с компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и работят в 
мрежа. Администрацията не изпитва недостиг на техника, във връзка със 
създаването и поддържането за електронните папки. 

 
През периодите на проверката – 2013 год., 2014 год. и 01.01.2015 год. – 

17.07.2015 год. в съда функционира програмата за управление на съдебните дела 
АСУД, разработена от фирма Латона по програма от USAID. Въведена е със 
Заповед № 08/21.01.2010 год. на Председателя на съда, считано от 01.02.2010 год.  
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В Административен съд – Смолян са утвърдени Правила за организацията на 
публикуване на съдебните актове в интернет страницата на Административен съд – 
Смолян, в сила от 01.11.2009 год.  

Със заповед № 62/16.05.2011 год. са утвърдени и Вътрешни правила за 
класифициране на съдебните дела и работа с материали, съдържащи 
класифицирана информация.   

 
В съда са внедрени следните програмни продукти: 

- “Law Choice” - програма за случайно разпределение на делата. Със Заповед 
№ 115/28.12.2009 год. са утвърдени Вътрешни правила за случайно разпределение 
на делата, на основание чл. 9 от ЗСВ, в сила от 01.01.2010 год. Със Заповед № 
6/23.01.2015 год. на и.ф. Председател на Административен съд - Смолян са 
актуализирани Вътрешни правила за случайно разпределяне на делата, в сила от 
26.01.2015 год.; 

- Правно-информационна система АПИС се ползва, считано  от 2008 год.  
- От 2009 год. АдС - Смолян разполага с авторски продукт електронно табло, 

разположено непосредствено пред заседателната зала. 
- През 2008 год. от МП е предоставена звукозаписна техника, която е 

инсталирана и се ползва от 2009 год. за звукозапис на съдебните заседания.   

 - АдС - Смолян е разработил през 2007г. собствен интернет сайт, който 

поддържа и актуализира ежедневно, според действащата нормативна уредба и 

указанията на ВСС. 

Всички вътрешни правила, документи, образци, ръководства и материали, 

свързани пряко с работата на съдебните служители и магистратите, се намират в 

папка на сървъра, със споделен ресурс и права, даващи достъп до тях на 

служителите и съдиите. 

  

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

В Административен съд - Смолян е утвърден щат от 22 /двадесет и двама/ 

души, (считано от м. ноември 2013 год.), от които 5 /пет/ щ. бр. съдии, 17 

/седемнадесет/ щ. бр. съдебни служители. 

Административното ръководство на Административен съд - Смолян се 

осъществява от и.ф. Административен ръководител - председател на съда 

Добринка Грибачева. В момента се провежда процедура за избор на 

Административен ръководител – председател на Административен съд – Смолян.  

В АдС-Смолян няма щатни бройки за Заместник административен 

ръководител - заместник-председател на Административен съд – Смолян и за 

съдебен администратор, назначен е административен секретар. 
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Със заповед № 1106/01.08.2014 год. на Председателя на Върховен 

административен съд, съдия Добринка Иванова Грибачева - Узунова е определена 

да изпълнява функциите „Административен ръководител - председател“, считано 

от 01.08.2014 год. до избор на нов административен ръководител.  Впоследствие, 

съдия Грибачева е определена за и.ф. “Административен ръководител - 

председател” на Административен съд – Смолян с решение на Висшия съдебен 

съвет по протокол № 3 ,  т .  1 1  о т  з а с е д а н и е  п р о в е д е н о  н а  

2 2 . 0 1 . 2 0 1 5 г .  Съдия Грибачева е с придобито висше образование по 

специалност „Право“ и с общ юридически стаж от 27 години.  
Антония Иванова Маринкова - Учикова е назначена на длъжност 

“Административен секретар”, с придобито висше образование - магистър, по 
специалност „Публична администрация“, с трудов договор, считано от 04.08.2014 
год., след проведен конкурс.  

 

Съдиите и съставите, разглеждащи първоинстанционни и касационни 

административни дела 

 
В АдС – Смолян има общ брой 5 /пет/ съдии по щат, от които заети 4 /четири/ 

броя към 20.07.2015 год.  
 
За 2013 год. 
1. Росица Сбиркова-Танева – Председателят на съда, е встъпила в длъжност на 
03.01.2007 год. – първи мандат и от 15.02.2012 год. е встъпила в длъжност за 
втори мандат;  
2. Добринка Грибачева-Узунова – е встъпила в длъжност на 15.02.2007 год.; 
3. Васил Чалъков – е встъпил в длъжност на 15.02.2007 год.;  

4. Калинка Младенска – е встъпил в длъжност на 15.02.2007 год.;  

5. Красимира Селенова – е встъпил в длъжност на 15.02.2007 год.; 

За 2014 год. 
1. Росица Сбиркова-Танева; 

2. Добринка Грибачева-Узунова; 
3. Васил Чалъков; 

4. Калинка Младенска; 

5. Красимира Селенова. 

За 2015 год. 

1. Добринка Грибачева-Узунова – Трудов стаж в съдебната система към 

01.01.2015 год. -  20г. 8 м. 7 дни;  

2. Васил Чалъков – Трудов стаж в съдебната система към 01.01.2015 год. -  11 

г. 10 м. 17 дни; 

3. Калинка Младенска – Трудов стаж в съдебната система към 01.01.2015 год. -   

7 г. 10 м. 16 дни; 
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4. Красимира Селенова – Трудов стаж в съдебната система към 01.01.2015 год. 

-   23 г. 10 м. 27 дни; 
Няма командировани в и от Административен съд – Смолян съдии. 
 
В съда няма формирани постоянни тройни състави. Същите се определят 

непосредствено преди заседанието, според броя на делата на съответните 
докладчици. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ  

    СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 
Към м. ноември 2013 год. и до настоящия момент в Административен съд - 

Смолян е утвърдено щатно разписание със 17 /седемнадесет/ бр. съдебни 
служители. Администрацията е обща и специализирана. Общата администрация се 
състои от 2 /два/ бр. служители, както следва:  

• "Финансова дейност и снабдяване"-  1 бр.; 

• "Стопанисване и управление на съдебното имущество"-  няма; 

• "Човешки ресурси"- няма; 

• "Информационно обслужване, статистика и информационни технологии" - 1 

бр.; 

• "Пресслужба и информация"- няма. 

 В специализираната администрация работят общо 12 /дванадесет/ бр. 

служители, организирани в служби и длъжности, както следва: 

• „Регистратура за класифицирана информация”-  няма; 

• „Регистратура”- няма; 

• „Съдебно деловодство”- съдебни деловодители -  5  бр.; 

• „Съдебни секретари” -  4 бр.; 

• „Архив”- 1 бр.; 

• „Връчване на призовки и съдебни книжа”- 2 бр. призовкари; 

• Служител по сигурността на информацията -  няма; 

• „Съдебни помощници” - няма; 

Техническите длъжности са общо 1 бр.  - куриер-чистач,  шофьор - няма. 

 

В Административен съд – Смолян няма длъжностни лица, съвместяващи 

длъжности. 
 
Книгите входящ дневник и изходящ дневник се водят само на електронен 

носител по деловодната програма АСУД и се разпечатват на хартиен носител, в 
края на всека работна седмица.  
       Описна книга, книга за открити заседания, книга за закрити и разпоредителни 
заседания, азбучен указател за образувани дела и книга по чл. 251, ал. 3 от АПК се 
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водят на хартиен носител, като те се създават и в деловодната програма АСУД, но 
не се разпечатват. 

Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа – 
(вътрешна и външна) и книга за глобите се водят само на хартиен носител. 
        Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води на хартиен 
носител, считано от м. март 2008 год. От 2011 год. до 2014 год., Регистърът на 
съдебните решения по  чл. 235, ал. 5 от ГПК се води на електронен носител и се 
разпечатва на хартиен носител в края на всеки месец. Регистърът съдържа 
следните данни: вид и номер на делото, номер и дата на акта и диспозитив. За 2015 
год. регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК представлява 
класьор/и (томове) с подредени съдебни решения, като съдебният служител 
удостоверява с подписа и датата на обявяване на решението, според изискването 
на новата разпоредба на чл. 50 б от ПАС (ДВ, бр. 2 от 2015 г.). Съгласно 
цитираната норма, Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК 
осигурява публичност и право на достъп на всеки до съдебните решения при 
спазване изискванията на чл. 64 ЗСВ. Същият се образува от последователното 
подреждане на съдебните решения, като съдебният служител удостоверява с 
подписа си датата на обявяване на решението. 

Номерата на съдебните актове се определят, както следва: За постановените 
решения номерът се дава от книга за открити заседания, последователно по реда на 
вписването. За постановените определения номерът се дава от книга за закрити и 
разпоредителни заседания, последователно по реда на вписването. 

Всички дела, образувани след месец януари 2009 год. са въведени във 
функциониращата деловодна програма.  

B деловодството се водят предвидените в чл. 39, ал. 1 от ПAC книги и 
регистри, голяма част от които бяха проверени: 

- Азбучен указател за образуваните адм. дела; 
- Азбучен указател за образуваните касационни административно-наказателни 

дела; 
- Описна книга за адм. дела - за 2013 г. - 1 том, за 2014 г. - 1 том, за 2015 г. -  1 

том; 
- Описна книга за касационни административно-наказателни дела - за 2013 г. - 

1 том, за 2014 г. - 1 том, за 2015 г. - 1том; 
- Книга за открити заседания адм. дела - за 2013 г. - 2 тома, за 2014 г. - 2 тома, 

за 2015 г. - 1 том; 
- Книга за открити заседания за касационни административно-наказателни 

дела - за 2013 г. - 1 том , за 2014 г. - 1 том, за 2015 г. - 1 том; 
- Книга за закрити и разпоредителни заседания за адм. дела - за 2013 г. - 1 том 

за 2014 г. - 1 том , за 2015 г. - 1 том;  
- Книга за закрити и разпоредителни заседания за касационни 

административно-наказателни дела - за 2013 г. - 1 том, за 2014 г. - 1 том, за 2015 г. - 
1 том; 

- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа - за 2013 
г., за 2014 г. и периода на 2015 г. общо - 6 тома; 
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- Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК - за 2013 г., за 2014 
г.  - 1 том, периода на 2015 г. - 2 тома; 

- Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, 
присъдени в полза на съдебната власт - 1 том; 

- Регистър на актовете, с които преписката е върната, или производството по 
делото е прекратено и върнато на първоинстаницонния съд за поправка на 
очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в частта за разноските на 
решението или отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата - за 
2015 год. - 1 том; 

- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 1 том;  
- Регистър на направените самоотводи и приети отводи на определените по 

реда на случайния принцип съдии-докладчици – 1 том; 
- Книга по чл. 251, ал. 3 от АПК – за 2013 г., 2014 г. и периода на 2015 г. – 1 

том; 
- Книга за глобите - за 2013 г., 2014 г. и периода на 2015 г. – 1 том;  
 

Утвърдени са Вътрешни правила за кореспонденция със страните чрез 
електронен адрес.  

Съгласно Заповед № 28/21.03.2011 год. е оправомощен съдебен деловодител - 
Теменужка Лимонова да разполага с електронен подпис и съобразно разпоредбите 
на Наредба № 14/18.11.2009 год. на МП за реда и начина за предоставяне достъп на 
органите на съдебната власт до Национална база данни „Население”, да извършва 
справки, за което има предоставен достъп. 

Проверката констатира, че повечето от деловодните книги и регистри се водят 

съобразно изискванията и утвърдените образци. Номерирани са, прошнуровани и 

подпечатани, с подпис на Председателя на съда, с установените и обсъдени със 

съдебните служители пропуски, които следва да бъдат отстранени. Не навсякъде 

вписаната от деловодителите и съдебните секретари информацията е пълна и точна 

(например в проверените Книги за открити заседания на адм. дела и на 

касационните дела, както и в Книга за закрити и разпоредителни заседания на 

административните и на касационните дела).  

В книгата за открити заседания на адм. дела и на касационните дела, в 

проверените томове за 2014г. и 2015г., се установи, че са сгрешени последните две 

графи - за обявяване на решението и за датата на връщане на делото в 

деловодството на съда. При попълването им на места е вписан диспозитивът на 

решението, а на други места е залепен печатан текст с диспозитива на решението, 

без подпис на съдебен служител. В същата графа са вписвани номерата на 

съдебните актове, но без датата на обявяването им.  

На някои места информацията е нечетлива, няма подпис и дата от 

извършените проверки от административен секретар или от Председателя на съда. 

На проверяващите бе предоставен Регистър на съдебните решения по чл. 235, 

ал. 5 от ГПК, който във вида му до края на 2014г. е съдържал номер и дата на 
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съдебния акт, номер на делото и съдията – докладчик и дизпозитива му (без 

номерирани страници, печат и подпис на председателя) и  отделна папка, в която се 

съхраняват решенията, с подпис на съдебен служител, според изискването на чл. 50 

б ГПК. 

Следва да се спазват изискванията по чл. 39, ал.2 и ал.3 от ПАС, като 

деловодните книги да се приключват с изтичане на календарната година и 

образците на книги да се изработват съгласно приложение № 1 към правилника. 

 

На случаен принцип бе проверена датата на обявяване, посочена в съдебното 

решение, в книгата за открити заседания (в графата за диспозитива на акта и в 

графата за връщате на делото в деловодството на съда, като наименованията на 

графите са сгрешени) и в Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК, 

на няколко произволно избрани съдебни актове по: адм. дело № 124/2014г., адм. 

дело № 57/2015г., адм. дело № 83/2013г., адм. дело № 59/2014 г., адм. дело № 

81/2013 г., адм. дело № 30/2015 г., адм. дело № 56/2015 г., адм. дело № 117/2014 г., 

адм. дело № 120/2014 г., адм. дело № 58/2015 г.. адм. дело № 82/2013 г.,  адм. дело 

№ 60/2014 г. 

Почти по всички проверени актове бе констатирана идентичност в датите, с 

изключение на актовете по последните цитирани дела, където в някои от тях 

разликата достига до 4 дни от момента на обявяване на съдебния акт, до момента 

на връщане на делото в деловодството на съда, които нарушения не следва да се 

допускат. 

Регистърът на съдебните актове по чл. 235, ал.5 ГПК следва да се води 

съобразно изискванията чл. 50 б ПАС, от определено със заповед на Председателя 

длъжностно лице, което да отговаря за осигуряване на публичността му и право на 

достъп на всеки до съдебните решения при спазване изискванията на чл. 64 ЗСВ, 

както и за последователното подреждане на съдебните решения, с подпис на 

съдебен служител и дата на обявяване на решението. 

Административният ръководител лично или чрез упълномощено лице 

(административният секретар) следва да извършва периодични проверки на 

деловодните книги и регистри, което да се удостоверява с подпис и дата. 

С оглед направените в хода на проверката констатации по воденето на 

деловодните книги и регистри, за които конкретно, в хода на проверката бяха 

уведомени съдебните служители, ще бъдат дадени и съответните писмени 

препоръки. 

 
 

   ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 

1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  ДЕЛАТА 
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В Административен съд - Смолян дела се образуват в деня или най-късно на 
следващия ден след постъпване на книжата в съда, от административния 
ръководител на съда, или от определен от него със заповед заместващ го съдия. 
Разпределението на делата на принципа на случайния избор, съгласно чл. 9 от ЗСВ, 
се извършва от месец декември 2007 год. и към настоящия момент се осъществява 
чрез програмния продукт за случайно разпределение на делата „Law Choice”, 
разработен от ВСС.  

Първоначално Председателят на съда със Заповед № 115/28.12.2009 год. е 
утвърдил Вътрешни правила за случайно разпределяне на делата, на основание чл. 
9 от ЗСВ, в сила от 01.01.2010 год. Същите са актуализирани със Заповед № 
6/23.01.2015 г. на и.ф. Председател на Административен съд – Смолян.  

Разпределението се извършва от Председателя на съда, а в негово отсъствие от 
определен от него със заповед съдия. Разпределящият съдия се отразява в 
протокол, подписан от него и приложен по съответното дело /лист 1/. Определен е 
и процентът на натовареност на съдебните състави - 100 % на съдиите, 100 % на 
Председателя на съда за всички видове дела. 

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, не се прилага за делата 
по чл. 72,  ал. 4 от ЗМВР, когато жалбата е постъпила в съда след работно време 
или в почивни и празнични дни. Тези дела се разпределят „по дежурство”, считано 
от м. януари 2015 год., по прието решение на Общото събрание на съдиите от 
Административен съд – Смолян от 23.01.2015 год., като ежемесечно Председателят 
издава заповед за утвърждаване на графика.  
Достъп до програмата за случайно разпределение на делата има Председателят на 

съда или заместващият го, определен с изрична заповед. На проверяващите бяха 

предоставени заповеди за заместване № № 16/03.03.2015 год. и 94/09.06.2015 год.  

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите в съда 

жалби и молби се извършва в следната последователност: поставя се входящ номер 

на постъпилите жалби и молби, след което се предават на разпределящия съдия. 

Административният ръководител на съда или определеният от него заместник 

образува делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определя вида му и 

съдията-докладчик на принципа на случайния подбор, използвайки програмата за 

случайно разпределение на делата. 

Всички дела, по които се дължи незабавно произнасяне, се разпределят между 

всички съдии, които са на работа същия ден. 

 

2. ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 

 

Общи данни за Административен съд  – Смолян за периода 01.01.2013 г. – 

17.07.2015 г. 
 
През 2013 год. в Административен съд  – Смолян са постъпили общо 546 бр. 

дела, ( 245 бр. първоинстанционни адм. дела, 27 бр. частни адм. дела и 274 бр. 
касационни дела), останали несвършени от минали години - 70 бр. дела ( 52 бр. 
първоинстанционни адм. дела, 0 бр. частни адм. дела и 18 бр. касационни дела) или 
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общо за разглеждане 616 бр. дела. От тях свършени през 2013 год. са 532 бр. дела 
(248 бр. първоинстанционни адм. дела, 27 бр. частни адм. дела и 257 бр. 
касационни дела). 
 

През 2014 год. в Административен съд  - Смолян са постъпили общо 492 бр. 
дела, ( 246 бр. първоинстанционни адм. дела, 16 бр. частни адм. дела и 230 бр. 
касационни дела), останали несвършени от минали години - 84 бр. дела ( 49 бр. 
първоинстанционни адм. дела, 0 бр. частни адм. дела и 35 бр. касационни дела) или 
общо за разглеждане -  576 бр. дела. От тях свършени  през 2014 год. са 505 бр. 
дела ( 251 бр. първоинстанционни адм. дела, 16 бр. частни адм. дела и 238 бр. 
касационни дела). 

 
За периода 01.01.2015 год. – 17.07.2015 год. са постъпили общо 270 бр. дела, 

(163 бр. първоинстанционни адм. дела, 21 бр. частни адм. дела и 86 бр. касационни 
дела), останали несвършени от минали години – 71 бр. дела (44 бр. 
първоинстанционни адм. дела, 0 бр. частни адм. дела и 27 бр. касационни дела) или 
общо за разглеждане – 341 бр. дела. От тях свършени за периода на 2015 год. са 265 
бр. дела (145 бр. първоинстанционни адм. дела, 20 бр. частни адм. дела и 100 бр. 
касационни дела). 

 
Като материя по административните дела преобладават делата по следните 

закони: Закона за устройство на територията, Закон за местното самоуправление и 

местната администрация, Закон за общинската собственост, Закон за 

Министерството на вътрешните работи; по касационните дела – Кодекс на труда, 

Закон за движение по пътищата, Закон за акцизите и данъчните складове,Закон за 

горите, а по частните адм. дела – чл.72 – 75 ДОПК.  

 

 
Общата натовареност по щат и действителна натовареност в АС - Смолян е 

както следва: 
• за 2013 год. - брой съдии по щат 5 
Натовареност по щат към дела за разглеждане - 10,27; 
Натовареност по щат към свършени дела - 8,87; 
Действителна натовареност към дела за разглеждане - 10,27; 
Действителна натовареност към свършени дела – 8,87; 

 
• за 2014 год. - брой съдии по щат 5 
Натовареност по щат към дела за разглеждане - 9,60; 
Натовареност по щат към свършени дела - 8,42; 
Действителна натовареност към дела за разглеждане - 10,47; 
Действителна натовареност към свършени дела – 9,18; 

 
• За периода 01.01.2015 год. – 17.07.2015 год.  - брой съдии по щат 5 
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Натовареност по щат към дела за разглеждане - 11,37; 
Натовареност по щат към свършени дела - 8,83; 
Действителна натовареност към дела за разглеждане - 14,21; 
Действителна натовареност към свършени дела – 11,04; 

 
Разпределени спрямо свършени дела по съдии и процент на натовареност 

при разпределение на постъпващите дела: 
 
Административни дела: 
 
 

• за 2013 год. 
 

 

 

• за 2014 год. 

 

 

 

Съдия Разпределени 
дела 

Общ брой дела 

за разглеждане 
Адм. дела 

  решени        прекратени 
частни дела 

решени               прекратени 
общо 

  % 
натова- 

реност 
 

Росица Сбиркова 28 35 21 5 2 0 28 10,29 

Васил Чалъков 63 73 32 21 8 0 61 23,16 

 

 

 

Добринка 

Грибачева 
60 74 33 26 5 0 64 22,06 

Калинка Младенска 60 74 31 22 7 0 60 22,06 

Красимира 

Селенова 
61 68 42 15 5 0 62 22,43 

 

Съдия Разпределени 
дела 

Общ брой дела 

за разглеждане 
Адм.дела 

решени        прекратени 
частни дела 

решени            прекратени общо 
  % 

натова- 

репост 

Росица Сбиркова 16 23 19 3 1 0 23 6,11 

Васил Чалъков 63 75 49 10 2 0 61 24,05 

Добринка 

Грибачева 
61 71 43 13 4 0 60 23,28 

Калинка Младенска 61 75 35 24 3 1 63 23,28 

Красимира 

Селенова 
61 67 41 14 5 0 60 23,28 
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• за периода 01.01.2015 год. – 17.07.2015 год. 
 

Съдия Разпределени 
дела 

 

Общ брой дела 

за разглеждане 

 

Адм. дела 

решени         прекратени 
частни дела 

решени             прекратени общо 

  % 
натова- 

реност 
 

Добринка 

Грибачева 
47 58 20 10 9 0 39 25,54 

Васил Чалъков 47 61 29 12 5 1 47 25,54 

Калинка 

Младенска 
43 55 16 15 4 1 36 23,38 

Красимира 

Селенова 
47 54 28 10 5 0 43 25,54 

Касацинонни дела 

• за 2013г. 

 

Съдия Разпределени 

Кас. дела 
Общ брой 

дела за 

разглеждане 

решени          

прекратени 

общо 
% 

натова- 

репост 

Росица Сбиркова 34 37 32 3 35 12,40 

Васил Чалъков 58 64 58 0 58 21,17 

Добринка 

Грибачева 
62 65 48 5 53 22,63 

Калинка 

Младенска 
58 61 50 2 52 21,17 

Красимира 

Селенова 
62 65 56 3 59 22,63 

• за 2014г. 

 

Съдия Разпределени 

Кас. дела 

Общ брой 

дела за 

разглеждане 

 

решени             

прекратени 
общо 

% 
натова- 

репост 

Росица Сбиркова 15 17 13 4 17 6,52 

Васил Чалъков 54 60 53 1 54 23,48 

Добринка 

Грибачева 
54 66 54 4 58 23,48 

Калинка 

Младенска 
54 63 53 3 56 23,48 

Красимира 

Селенова 
53 59 49 4 53 23,04 
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• за периода 01.01.2015 – 17.07.2015 г. 

 

Съдия Разпределени 

Кас. дела 
Общ брой 

дела за 

разглеждане 

решени            

прекратени 

общо 
% 

натова- 

репост 

Добринка 

Грибачева 
21 29 23 2 25 24,42 

Васил Чалъков 21 27 23 2 25 24,42 

Калинка 

Младенска 
21 28 23 1 24 24,42 

Красимира 

Селенова 
23 29 23 3 26 26,74 

 

По повод проверката за спазването на принципа за случайно разпределение 

на делата, заложен в чл. 9 ЗСВ и в изричната норма на чл. 157, ал. 2 АПК, бяха 

изискани от екипа на ИВСС протоколи от два произволно избрани дни на 2014г. 

Същите са в електронният им вариант, тъй като в съда не са се съхранявали на 

хартиен носител протоколите от разпределението за деня, които да съдържат 

подписа на разпределящото лице. Това е предвидено във Вътрешните правила за 

случайно разпределяне на делата, утвърдени на 26.01.2015г. 

Установи се, че на 15.04.2014г. в съда са постъпили, (със съответен пореден 

входящ номер) книжата, по които са били образувани две касационни 

административни и три административни дела. Изборът на докладчик е проведен 

от съдия В.Чалъков. От разпределението на касационните производства същият е 

бил изключен, тъй като „съпругата му работи към РЗОК-Смолян, касационен 

жалбоподател по делото”. По останалите дела изборът е проведен в поредност на 

постъпване на оспорванията, без изключване на съдии, като и петте дела са с 

различни докладчици. На 26.05.2014г. в АС-Смолян са постъпили, (със съответен 

пореден входящ номер) книжата, по които са били образувани пет 

административни дела, разпределени от съдия Р. Сбиркова. Изборът е проведен в 

поредност на постъпване на оспорванията, без изключване на съдии, като три дела 

са с различни докладчици, две са на доклад на съдия Селенова.  

По повод проверката на адм. дело № 79/2014г., (разпределено от съдия 

Сбиркова на 22.04.2014г., на доклад на съдия Чалъков), по което е приложен 

протокол за избор на докладчик само за това дело, бе изискан протоколът за всички 

разпределени в този ден дела в съда. От представения „Протокол за деня” се 

установи, че на тази дата в съда е постъпила само жалба, с вх. № 778.  

Проверката не констатира нарушения при разпределения на делата на случаен 

принцип, както и неравномерно разпределение на постъпленията. 

От началото на настоящата година протоколите от разпределението на делата 

са с посоченото във Вътрешните правила съдържание, подписани от 

разпределящия съдия и приложени към делата. 
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НАСРОЧЕНИ  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  

АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЛА 

 

Проверени са по три  административни дела на всеки от четирите съдебни 

състава в АдС- Смолян, насрочени през м. юни и юли 2015 г. По всички дела на 

първа страница са приложени протоколи за избор на докладчик, подписани от 

Председателя на съда, или от заместващия го със заповед съдия. 

 

Съдия Добринка Грибачева: 

В с.з. на 30.07.2015 г. са насрочени за разглеждане три административни дела. 

Адм. дело № 142/2015 г. е образувано и разпределено на 08.06.2015 г. по 

постъпила на същата дата жалба, подадена чрез кмета на Община Неделино, с 

която е предявен иск с правно основание  чл. 121, ал. 1 от Закона за държавния 

служител, срещу заповед  на кмета на Община Неделино,  с която е било 

прекратено служебното правоотношение на жалбоподателката. С разпореждане от 

12.06.2015 г. са конституирани страните, делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. 

на 17.07.2015 г., дадени са указания на ответника да представи копие от  цялата 

административна преписка по обжалваната заповед. Изисканите доказателства са 

постъпили на 15.07.2015г. и са приложени по делото. Жалбоподателката е внесла 

писмена защита на 16.07.2015г. В с.з. на 17.07.2015 г. е даден ход на делото, 

докладвана е жалбата и са били приети и приложени писмени доказателства. От  

ответника е била изискана допълнителна справка за структурата на общинската 

администрация. С оглед възможността жалбоподателката да вземе становище по 

представените писмени доказателства, делото е отложено и насрочено за 

30.07.2015г. Страните са уведомени на основание чл. 137, ал. 7 от АПК. Съобщение 

до кмета на общината е изпратено на 17.07.2015г. 

Адм. дело № 147/2015 г. е образувано и разпределено на 10.06.2015 г. по 

постъпила на същата дата жалба, чрез кмета на Община Неделино, с която е 

предявен иск с правно основание  чл. 121, ал. 1 от Закона за държавния служител, 

срещу заповед  на кмета на Община Неделино,  с която е било прекратено 

служебното правоотношение на жалбоподателя. С разпореждане от 12.06.2015 г. са 

конституирани страните, делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 17.07.2015 

г., дадени са указания на ответника да представи копие от цялата административна 

преписка. Изисканите доказателства са постъпили на 15.07.2015г. 

Жалбоподателката е внесла писмена защита на 16.07.2015г. В с.з. на 17.07.2015 г. е 

даден ход на делото, докладвана е била жалбата и са били приети и приложени 

писмени доказателства. От  ответника е била изискана допълнителна справка. За 

давене на възможност на жалбоподателя да вземе становище по представените 

писмени доказателства делото е отложено и насрочено за 30.07.2015г. Страните са 

уведомени на основание чл. 137, ал. 7 от АПК. 

Адм. дело № 163/2015 г. е образувано и разпределено на 25.06.2015 г.  от 

съдия Младенска, по постъпила на 25.06.2015 г. чрез АГКК - СГКК гр. Смолян, 

жалба срещу решение-отказ на Началник на СГКК гр. Смолян, за издаване на скица 
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– проект на недвижим имот, по подадено заявление по реда на ЗКИР. По делото е 

представено заверено копие от цялата преписка. С разпореждане от 01.07.2015 г. са 

конституирани страните, делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 17.07.2015 г. 

В о.с.з., предвид постъпила телефонограма от процесуалния представител на 

жалбоподателя с молба за отлагане, на делото не е бил даден ход и следващо с.з. е 

насрочено за 30.07.2015г. 

 

Съдия Васил Чалъков: 

Проверени са две дела насрочени за 15.07.2015г., едно от които вече е решено. 

Адм. дело № 159/2015 г. е образувано и разпределено на 18.06.2015 г.  от 

съдия Чалъков, по постъпила на 18.06.2015 г. чрез РДСП - гр. Смолян жалба, 

подадена по реда на СК, срещу Заповед на директора на РДСП - гр. Смолян за 

вписване на дете, настанено в приемно семейство, в регистъра за пълно 

осиновяване, По делото е представено заверено копие от цялата преписка. С 

разпореждане от 19.06.2015 г. са конституирани страните и заинтересовани страни, 

делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 15.07.2015г. В о.с.з. на посочената 

дата на делото не е бил даден ход, тъй като жалбоподателката е била нередовно 

призована и не се явила – призовката е върната в цялост, макар да е бил посетен 

посочения от нея адрес, не се явили и заинтересованите страните. Следващо с.з. е 

насрочено за 01.09.2015г. 

Адм. дело № 167/2015 г. е образувано и разпределено на 26.06.2015 г. от 

съдия Младенска, по постъпила на същата дата, подадена чрез административния 

орган – НОИ, ТП гр. Смолян жалба по чл. 118 от КСО срещу решение на директора 

на ТП  на НОИ, гр. Смолян, с което по чл. 117 от КСО, е оставено в сила 

разпореждане за определяне и отпускане на пенсия. По делото е представено 

заверено копие от цялата преписка. С разпореждане от 29.06.2015 г. е било 

разгледано докладваното дело и са конституирани страните, дадени са ясни 

указания и е изискан пълен опис на представените документи. Делото е насрочено 

за разглеждане в о.с.з. на 15.07.2015 г. В о.с.з.  на посочената дата на делото е бил 

даден ход, докладвана е жалбата, приети са представените доказателства и делото е 

обявено за решаване в законния срок. Решението е обявено на 16.07.2015 г. и 

преписи са изпратени на страните същия ден.  

 

Съдия Красимира Селенова: 

Проверени бяха три дела, насрочени за 15.07.2015г., като две от представените 

за проверка дела вече са решени. 

        Адм. дело № 131/2015 г. е образувано и разпределено на 02.06.2015г., по 

постъпила на 01.06.2015 г. жалба, подадена директно до съда, с представено копие 

от преписка по издаване на оспорения акт – отказ на кмета на Община Смолян за 

издаване на удостоверение и скица по реда на чл. 13 от ППЗСПЗЗ на недвижими 

имоти. С разпореждане от 02.06.2015 г. жалбата е оставена без движение, след като 

съдът е установил, че съгласно чл. 152 от АПК, не е приложена преписката на 

административния орган в оригинал. Съдът е наредил връчване на препис от 
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жалбата на ответника за представяне на писмен отговор и доказателства в срок, дал 

е указания на жалбоподателя с оглед чл. 170 АПК, и на Кмета на Община Смолян – 

да представи цялата административна преписка по случая. След като на 

10.06.2015г. са изпълнени указанията, с разпореждане от същата дата. съдът е 

конституирал страните и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 19.06.2015 г. 

На същата дата ответникът е внесъл възражение за неподсъдност, оставено без 

уважение. В о.с.з. на 19.06.2015 г. е даден ход на делото, приети са писмени 

доказателства и е назначена СТЕ, за изготвяне на която, следващо о.с.з. е 

насрочено за 15.07.2015г. В последното о.с.з. е била изслушана, приета и 

приложена СТЕ, даден е ход по същество и делото е обявено за решаване в 

законовия срок.  Решението е обявено на 17.07.2015г., като съобщенията са 

изпратени на страните в същия ден. 

Адм. дело № 158/2015 г. е образувано и разпределено на 18.06.2015 г.  от 

съдия Чалъков, по постъпила на 18.06.2015 г. чрез РДСП-гр. Смолян, жалба срещу 

Заповед на директора на РДСП-гр. Смолян за вписване на непълнолетно дете, 

настанено в приемно семейство, в регистъра за пълно осиновяване, подадена по 

реда на СК. По делото е представено заверено копие от цялата преписка. Липсва 

разпореждане, с което са конституирани страните и заинтересованите страни, а 

делото е било насрочено за разглеждане в о.с.з. на 15.07.2015 г. В проведеното 

о.с.з.  на посочената дата на делото не е бил даден ход, тъй като жалбоподателката 

е била нередовно призована и не се явила – призовката е върната в цялост,  с 

отбелязване, че многократно е бил посетен посочения от нея адрес не се явили и 

заинтересованите страните. Следващо с.з. е насрочено за 02.09.2015г. като са 

дадени указания за призоваване на друг адрес. Призовката до жалбоподателката е 

изпратена на 15.07.2015г. 

Адм. дело № 113/2015 г. е образувано и разпределено на 12.05.2015 г. по 

постъпила на същата дата жалба, с правно основание чл. 140 от ЗУТ, срещу отказ 

на Главния архитект на Община Златоград за издаване на виза за проектиране и 

дострояване на втори жилищен етаж в УПИ по плана на с. Долен. С разпореждане 

от 13.05.2015г., съдът е оставил жалбата без движение и е дал указания за 

отстраняване на констатираните нередовности и внасяне на ДТ, изискана е цялата 

преписка от административния орган и са дадени указания на ответника да 

представи писмен отговор. Нередовностите са били отстранени с молба от 

21.05.2015 г. и с разпореждане от 22.05.2015 г., делото е насрочено за разглеждане 

в о.с.з. на 09.06.2015г., с призоваване на страните. По писмена молба на 

процесуалния представител на жалбоподателите, съдебното заседание е било 

отложено за 18.06.2015г., когато е бил даден ход на делото, приети са писмени 

доказателства и е назначена СТЕ, за изготвяне на която, следващо о.с.з. е 

насрочено за 15.07.2015г. В него е изслушана, приета и приложена СТЕ, даден е 

ход по същество и делото е обявено за решаване в законовия срок.  Решението е 

обявено на 17.07.2015г., като съобщенията са изпратени на страните в същия ден. 

 

Съдия Калина Младенска: 



17 

 

Проверени три дела, насрочени за 13.07.2015г.,  като едно от представените за 

проверка и проверени дела, е решено. 

Адм. дело № 20/2015г. е образувано на 02.02.2015 г. и разпределено на същата 

дата от председателя на съда между четирима съдии, въз основа на Определение от 

27.01.2015 г., постановено по адм. дело № 405/2015 г. по описа  на АССГ, с което е 

била прекратена висящността на делото пред този съд и последното е изпратено по 

подсъдност на АС-гр. Смолян. (Делото е било образувано пред АССГ по протест на 

прокурор при СГП срещу постановление на началника на ДНСК, с което е било 

прекратено изпълнението на заповед за принудително изпълнение на началника на 

РДНСК, гр. Смолян.) Протоколът за избор на докладчик е поставен на първа 

страница и е подписан от съдия Грибачева. 

 С разпореждане от 03.02.2015г. на АС-гр. Смолян по адм. дело № 20/2015г., 

на началника на ДНСК – гр. София е бил изпратен препис от протест на прокурора 

при СГП, с указания за представяне на заверено копие. Завереното копие от  цялата 

преписка е получено на 11.02.2015г. С определение от з.з. на 27.02.2015 г., при 

извършване на проверка по допустимостта на протеста,  същият е оставен без 

разглеждане и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, производството е било 

прекратено. 

Определението е обжалвано с частна жалба от Началника на ДНСК, гр. София 

и с протест на Прокурора, по които пред ВАС, ІІ отд. на 24.04.2015г. е образувано 

ч. адм. дело № 4856/2015г.  

С определение на ВАС от 05.05.2015г., частната жалба на Началника на ДНСК 

е оставена без разглеждане  като недопустима, обжалваното определение на АС-гр. 

Смолян, по протеста на прокурора от СГП, е отменено, тъй като както е посочил 

ВАС: „АС-гр. Смолян е прекратил производството без да остави делото без 

движение и да даде възможност за отстраняване на нередовностите”. Делото е 

върнато на същия съд и състав, за разглеждане по същество на подадения протест 

на прокурора от СГП.  

Делото е върнато в АС-гр. Смолян на 03.06.2015 г. и с определение от 

05.06.2015 г. са конституирани страните и  е насрочено о.с.з за 03.07.2015г. На 

19.06.2015г. е подадена молба от заинтересованата страна по делото за 

предоставяне на правна помощ. В о.с.з на 03.07.2015г., молбата е оставена без 

движение и на заинтересованата страна са дадени указания за отстраняване на 

нередовности и представяне на доказателства. Следващо о.с.з. е насрочено за 

13.07.2015г., когато е даден ход и по искане на заинтересованата страна, с 

определение съдът е оставил без разглеждане молбата за предоставяне на правна 

помощ и производството в тази част е прекратено. С оглед постигане на стабилност 

на постановеното определение, делото е насрочено за 24.07.2015г. 

Адм. дело № 67/2015г. е образувано на 25.03.2015 г. и разпределено на същата 

дата от председателя на съда между четирима съдии, по постъпила на 25.03.2015г. 

директно в съда жалба по реда на ЗМСМА, срещу Решение № 564/2015г. по 

Протокол № 51 на ОС, гр. Неделино, с който е била прехвърлена една щатна 

бройка от числеността на читалището. Протоколът за избор на докладчик е 
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поставен на първа страница и е подписан от съдия Грибачева. С разпореждане от 

з.з. на 26.03.2015 г., жалбата е била оставена на основание на чл. 158, във вр. с чл. 

151 от АПК без движение, до представяне на доказателства за внесена ДТ, 

разпоредено е изпращането на препис от жалбата на ответника и е бил задължен 

Общинския съвет–гр. Неделино да представи заверено копие от преписката по 

вземане на оспорваното решение. След отстраняване на нередовностите и 

получаване на копие от преписката на 21.04.2015г., с определение от същия ден са 

конституирани страните и на основание чл. 170 от АПК са дадени указания на 

ответника, като последният е бил задължен да представи и липсващи документи по 

преписката. Открито съдебно заседание е насрочено за 18.05.2015г., в което е била 

конституирана заинтересована страна и същото е отложено за 04.06.2015г. Поради 

нередовно призоваване на заинтересованата страна, тъй като призовката не е била 

получена в кметството, съгласно направения  на ръка запис на справката, 

следващото о.с.з. също е било отложено за 30.06.2015г., като с протоколно 

определение са дадени указания за призоваване на заинтересованата страна. Това 

съдебно заседание също е било отложено поради късното връчване на призовката 

на заинтересованата страна – не е бил изтекъл срока по чл. 163 от АПК.  В 

насроченото на 13.07.2015г. о.с.з. страните, редовно призовани, не са били 

представлявани, по делото е бил даден ход, жалбата била докладвана и са били 

приети и приложени писмени доказателства, след което е даден ход по същество. 

Съдебното решение е обявено на 17.07.2015г. На ръка на гърба на акта е записано, 

че съобщения са изпратени на 17.07.2015г. – няма върнати отрязъци. 

Адм. дело № 146/2015 г. е образувано и разпределено на 09.06.2015 г. по 

постъпила на същата дата жалба, чрез кмета на Община гр. Смолян,  срещу Акт за 

установяване на задължения по декларация, издаден от главен експерт в отдел 

МДТ, ДФСДБ, при Община гр. Смолян и потвърден с решение на ДФСДБ при 

Община гр. Смолян, с който е било установено данъчно задължение на 

жалбоподателя. Приложено е копие от  преписката. С определение от з.з. от 

26.06.2015 г. са конституирани страните, делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. 

на 13.07.2015 г., дадени са указания на ответника да завери представените копия от 

цялата административна преписка и му е указана доказателствената тежест по чл. 

170 от АПК. Изисканите доказателства са постъпили на 10.07.2015 г. В с.з. на 

13.07.2015 г. е даден ход на делото, докладвана е била жалбата и са били приети и 

приложени писмени доказателства. По искане на ответника за даване на 

възможност да представи нови писмени доказателства, делото е отложено и 

насрочено за 09.02.2015 г. Страните са уведомени на основание чл. 137, ал. 7 от 

АПК. 

 

НАСРОЧЕНИ КАСАЦИОННИ ДЕЛА 

 

Проверени бяха всички касационни дела насрочени в открито  съдебно 

заседание за м. септември 2015г. Съдия Селенова няма насрочени дела за периода: 
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- КАНД № 75/2015г. - на доклад на съдия Грибачева, образувано и 

разпределено на 06.07.2015г. по касационна жалба, постъпила на 06.07.2015г. чрез 

РС - Златоград, насрочено е с разпореждане от з.з. от 17.07.2015г., в о.с.з. на 

15.09.2015г. Призовки за страните са изпратени и приложени по делото; 

- КАНД № 76/2015г., КАД № 183/2015г. - двете дела на доклад на съдия 

Чалъков:  

КАНД № 76/2015г., образувано е и разпределено на 06.07.2015г. по 

касационна жалба, постъпила на 06.07.2015г. чрез РС – Златоград. Насрочено е с 

разпореждане от 16.07.2015г. в о.с.з. на 08.09.2015г. Призовки за страните са 

изпратени и приложени по делото;  

КАД № 183/2015г.- образувано е и разпределено на 13.07.2015г. по 

касационна жалба, постъпила на 13.07.2015г., чрез РС - Кърджали. Делото е 

изпратено за разглеждане с определение на ВАС по ч. адм. дело № 7786/2015г., 

поради обективна невъзможност да се формира друг тричленен състав в РС - 

Кърджали, съгласно чл. 225 от АПК. Насрочено е с разпореждане от 14.07.2015г., в 

о.с.з. на 08.09.2015г. Призовки за страните са изпратени и приложени по делото; 

КАНД № 68/2015г., КАНД № 74/2015г.- двете са на доклад на съдия 

Селенова (решени):  

КАНД № 68/2015г. е образувано на 18.06.2015г. по касационна жалба, 

постъпила същия ден  чрез РС - Девин, насрочено е, без изричен акт, в о.с.з. на 

14.07.2015г. Делото е обявено за решено в о.с.з. и решението е постановено на 

15.07.2015г., съобщения са изпратени на страните;   

КАНД № 74/2015г. образувано на 23.06.2015г. по касационна жалба, липсва 

дата на постъпване, чрез РС Девин, насрочено в о.с.з. на 14.07.2015г.  Липсва акт за 

насрочване на делото. Делото е обявено за решено в о.с.з. и решението е 

постановено на 15.07.2015г., съобщения са изпратени на страните; 

- КАНД № 78/2015г., КАД № 79/2015г.- двете на доклад на съдия Младенска, 

насрочени в о.с.з. и двете на 15.09.2014г. Двете дела са образувани на 10.07.2015г. 

по касационни жалби, постъпили същия ден чрез РС Девин, и със съответното 

разпореждане от същия ден са насрочени в о.с.з. на 15.09.2014г. Призовки са 

изпратени на страните. 

 

                                        НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА  

 
Ненасрочените дела към 17.07.2015 год. са общо 7 бр., в това число 7 бр. адм. 

дела, по съдии както следва: 
Съдия Добринка Грибачева – 2 бр..; 
Съдия Васил Чалъков - 0 бр.; 
Съдия Калинка Младенска - 3 бр.; 
Съдия Красимира Селенова – 2 бр. 
 

B посочения брой ненасрочени дела не са включени 3 бр. спрени 

производства.  
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Според изготвената справка, към датата на проверката – 20.07.2015 г., делата  

все  още са без движение и ненасрочени. 

Проверени дела по съдии: 

Съдия Младенска  -  адм. дело № 161/2015г., адм дело № 176/2015г., адм дело 

№ 186/2015г. 

Съдия Селенова - адм. дело № 170/2015г., адм дело № 187/2015г.,  

Съдия Грибачева - адм дело № 152/2015г., адм дело № 188/2015г. 

 

Съдия Младенска   

Адм. дело № 161/2015г. е образувано на 24.06.2015 г., по чл. 215, ал. 4 ЗУТ, 

вр. чл. 129, ал. 2 ЗУТ, по постъпила на 24.06.2015г., чрез административния орган, 

(изпратена на 23.06.2015г.), жалба срещу заповед на кмета на Община Чепеларе, за 

премахване на незаконен строеж по чл. 225 от ЗУТ. Административният орган е 

изпратил в съда цялата преписка по издаване на обжалваната заповед. Делото е 

разпределено на 24.06.2015г. от съдия К. Младенска, между четирима съдии. 

Протоколът за избор на докладчик е поставен на първа страница и е подписан от 

нея. Върху придружителното писмо са поставени два печата - с дата на входиране 

на преписката и дата на образуване на делото, вторият подписан със запетая за 

председател. С разпореждане от з.з. на 26.06.2015 г. жалбата е била оставена на 

основание на чл. 151 от АПК без движение, до представяне на доказателства за 

внесена ДТ и 2 бр. преписи за останалите страни. Съобщенията са изпратени същия 

ден и са били връчени на процесуалния представител на жалбоподателите на 

13.07.2015 г., като на делото е отбелязано, че 7 дневният срок изтича на 

20.07.2015г. – няма последващи действия. 

Адм. дело № 176/2015г. е образувано на 08.07.2015 г. и разпределено на 

същата дата от председателя на съда между четирима съдии, по постъпила на 

07.07.2015г. директно в съда жалба по реда на ЗМСМА, срещу Решение № 

685/2015г. и Решение № 686/2015г. от  Протокол № 62 на ОС, гр. Неделино, с които 

е приет бюджета на общината. Протоколът за избор на докладчик е поставен на 

първа страница и е подписан от съдия Грибачева. С разпореждане от з.з. на 

09.07.2015 г. жалбата е била оставена, на основание на чл. 151 от АПК, без 

движение до представяне на доказателства за внесена ДТ и е бил задължен 

Общинския съвет–гр. Неделино да представи заверено копие от преписките за 

приемане на оспорваните решения. На ръка е записано, че съобщения са изпратени 

на 09.07.2015г. – няма върнати отрязъци. 

Адм. дело № 186/2015г. е образувано на 15.07.2015 г. и разпределено на 

същата дата от председателя на съда между четирима съдии, по постъпила на 

13.07.2015г., чрез административния орган жалба срещу отказ на кмета на Община 

Баните обективиран с писмо да извърши административна услуга,. Протоколът за 

избор на докладчик е поставен на първа страница и е подписан от съдия Грибачева. 

С разпореждане от з.з. на 15.07.2015 г. жалбата е била оставена, на основание на чл. 

151 от АПК, без движение, до представяне на доказателства за внесена ДТ и е бил 

задължен Кметът на Община Баните да представи заверено копие от цялата 
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преписка по издаване на оспорвания акт. На ръка на гърба на разпореждането е 

записано, че съобщения са изпратени на 15.07.2015г., поради което няма върнати 

отрязъци. 

 

Съдия Селенова 

Адм. дело № 170/2015г. е образувано на 01.07.2015 г. и разпределено на 

същата дата от председателя на съда между четирима съдии, по постъпила на 

30.06.2015г., чрез АС-Пловдив, препратена по компетентност, жалба по ЗОСОИ 

против неправилни действия и бездействия на Областен управител Смолян. 

Протоколът за избор на докладчик е поставен на първа страница и е подписан от 

съдия Грибачева. С разпореждане от з.з. на 05.07.2015 г. жалбата е била оставена, 

на основание на чл. 151 от АПК, без движение, до представяне на доказателства за 

внесена ДТ и  уточняване на конкретния акт.  Съобщението е получено на 

09.07.2015г. 

Адм. Дело № 187/2015г. е образувано на 15.07.2015 г. и разпределено на 

същата дата от председателя на съда между четирима съдии, по постъпила на 

15.07.2015г., чрез административния орган жалба по реда на ЗМСМА, срещу 

Решение № 503 от  Протокол № 52 на ОбС, гр.Рудозем,  относно продажба на 

недвижим имот. Протоколът за избор на докладчик е поставен на първа страница и 

е подписан от съдия Грибачева. С разпореждане от з.з. на 16.07.2015 г. жалбата е 

била оставена на основание на чл. 151 от АПК, без движение до представяне на 

доказателства за внесена ДТ.  Съобщението е изпратено на 16.07.2015г. 

 

Съдия Грибачева 

Адм дело № 152/2015г. 

Адм дело № 188/2015г 

По  двете дела, в деня на започване на  проверката – 20.07.2015г., са 

представени само електронни разпечатки. Делата са предоставени след поискване 

от проверяващите, с обяснение, че са били на доклад при съдията. 

Адм. дело № 188/2015г. е образувано на 15.07.2015г., разпределено същия 

ден, по жалба срещу протокол на КПУКИ, ОБС - гр. Рудозем. Жалбата все още се 

администрира. Към датата на проверката – 22.07.2015г. няма постановен акт – 

разпореждане на съда. 

Адм. дело № 152/2015г. е образувано на 15.06.2015г. по жалба с правно 

основание чл. 304 от АПК - срещу мълчалив отказ на кмета на Община Борино за 

достъп до обществена информация по реда на ЗОДОИ, с  искане за налагане на 

административно наказание глоба. С разпореждане от з.з. на 15.06.2015 г.  копие от 

жалбата е изпратено на кмета на Община Борино за запознаване и даване на 

възможност за представяне на писмени обяснения. На 01.07.2015г. е получен 

отговор от кмета на Община Борино, по който липсват последващи действия. 
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ВИСЯЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 

01.01.2013 г. И НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 31.03.2014 г., ПО КОИТО 

ПРОИЗВОДСТВОТО НЕ Е СПРЯНО 

 

Проверката установи, че към 20.07.2015 год. в Административен съд – Смолян 

няма висящи, неприключили административни производства, образувани преди 

01.01.2014 г., по които производството не е спряно. 

 

 

ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 
 
Отсрочени цели съдебни заседания за трите периода на проверката. 
 

 
Год. 

 

 

Съдия 

докладчик 

№ на 

дело 

Пр. 

осно- 

вание 

Дата на 

образуване 

Дата на  

акта за 

отсрочван

е 

Дата на 

отсрочено- 

то с.з. 

Причини 

за 

отсрочван

е 

Дата на 

следващо 

с.з. 

Дата на 

акта по 

същество 

2013г. 

Росица 

Сбиркова 

Адм.д. 

№ 10/ 

2013   

ЗУТ 09.01.2013 28.01.2013 13.02.201

3 

Служебн

и 

27.02.201

3 

29.05.2013 

Васил 

Чалъков 

няма        

Добринка 

Грибачева 

Адм.д. 

№333/

2012   

ЗУТ 03.12.2012 23.01. 

2013 

14.02.201

3 

Семинар 21.02.201

3 

24.10.2013 

Адм.д. 

№ 42/ 

2013   

ЗУТ 11.02.2013 18.03. 

2013 

11.04.201

3 

Семинар 16.04.201

3 

28.05.2013 

Калинка 

Младенска 

няма        

Красимира 

Селенова 

няма        

2014 

Росица 

Сбиркова 

няма        

Васил 

Чалъков 

Адм.д. 

№120/

2014 

ЗОбС 

 

27.05.2014 18.06. 

2014 

27.06.201

4 

Семинар  30.06.201

4 

30.06.2014 

КАНД 

№159/ 

2014 

ЗАвП 26.08.2014 05.09. 

2014 

30.09.201

4 

Семинар 23.09.201

4 

23.09.2014 

КАНД 

№162/ 

2014 

ЗАвП 01.09.2014 05.09. 

2014 

30.09.201

4 

Семинар 23.09.201

4 

23.09.2014 
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КАНД 

№167/ 

2014 

ЗГ 03.09.2014 05.09. 

2014 

30.09.201

4 

Семинар 23.09.201

4 

23.09.2014 

КАНД 

№166/ 

2014 

ЗСч 03.09.2014 05.09. 

2014 

30.09.201

4 

Семинар 23.09.201

4 

23.09.2014 

Добринка 

Грибачева 

Адм.д. 

№226/

2013   

ЗУТ 21.10.2013 28.02. 

2014 

27.03.2014 Семинар 

по 

ОПАК  

25.03.201

4 

25.03.2014 

Адм.д. 

№114/ 

2014 

ЗОбС 26.05.2014 07.07. 

2014 

07.07.2014 Семинар 

по 

ОПАК 

09.07.201

4 

15.07.2014 

Адм.д. 

№119/ 

2014 

ЗОбС 27.05.2014 07.07. 

2014 

07.07.2014 Семинар 

по 

ОПАК 

09.07.201

4 

09.07.2014 

Адм.д. 

№139/

2014 

ЗУТ 11.06.2014 07.07.    

2014 

07.07.2014 Семинар 

по 

ОПАК 

10.07.201

4 

10.07.2014 

КАНД 

№154/ 

2014 

КТ 12.08.2014 05.09. 

2014 

30.09.2014 Семинар 23.09.201

4 

23.09.2014 

КАНД 

№155/ 

2014 

ЗГ 12.08.2014 05.09. 

2014 

30.09.2014 Семинар 23.09.201

4 

23.09.2014 

КАНД 

№158/ 

2014 

ЗСч 26.08.2014 05.09. 

2014 

30.09.2014 Семинар 23.09.201

4 

23.09.2014 

Калинка 

Младенска 

КАНД 

№164/ 

2014 

ЗЕС 03.09.2014 05.09. 

2014 

30.09.2014 Семинар 23.09.201

4 

23.09.2014 

КАНД 

№168/ 

2014 

ЗГ 03.09.2014 05.09. 

2014 

30.09.2014 Семинар 23.09.201

4 

23.09.2014 

 

Красимира 

Селенова 

Адм.д. 

№ 188/ 

2014 

АПК 03.09.2014 09.09. 2014 30.09.2014 Семинар 07.10.201

4 

06.11.2014 

Адм.д. 

№174/

2014 

 

ППЗСПЗ

З 

05.08.2014 15.08. 

2014 

17.09.2014 Семинар 11.09.201

4 

02.10.2014 

КАНД 

№165/ 

2014 

КЗ 03.09.2014 05.09. 

2014 

30.09.2014 Семинар 07.10.201

4 

07.10.2014 

КАНД 

№169/ 

2014 

ЗГ 03.09.2014 05.09. 

2014 

30.09.2014 Семинар 07.10.201

4 

07.10.2014 
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За 

пери-

ода на 

2015 г. 

Добринка 

Грибачева 

няма        

Васил 

Чалъков 

няма        

Калинка 

Младенска 

няма        

Красимира 

Селенова 

 

няма        

           

 

Видно от изготвената и предоставена справка, през периодите на проверката 

са отсрочени 20 дела, с посочена причина участие в семинар. 

Проверката установи, че следващите съдебни заседания са проведени в 

рамките на едномесечен срок. В конкретните случаи не бе констатирано забавяне 

на производството. 

Страните са били уведомени своевременно и следващите съдебни заседания са 

проведени редовно. Независимо от това и с оглед немалкия брой отсрочени 

съдебни заседания в АдС-Смолян и то поради участие в семинари, е 

препоръчително в бъдеще съдебните заседания да не се отсрочват, а да се 

разглеждат от друг състав, в интерес на страните в процеса. Отсрочване на делата 

да се извършва само по изключение, каквато е практиката в редица съдилища, 

включително и в гр. София. В тази връзка, ще бъде направена препоръка до 

административния ръководител на съда. 
 
 

СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЛА 
 

Делата, по които производството е спряно, към 17.07.2015 год. са общо 3 бр., 

по съдии както следва: 

 
Съдия Васил Чалъков - 2 бр.; 
Съдия Калинка Младенска - 1бр.; 

Към датата на проверката, в АдС – Добрич са спрени производствата по три 

административни дела: 

Адм. дело № 236/2014 г., на доклад на съдия Чалъков, е образувано и 

разпределено на 12.11.2014г. по постъпила на същата дата жалба срещу заповед на 

кмета на община Баните, с която е иззето жилището, в което е живяла подателката 

със семейството си. Делото е разпределено от съдия Грибачева, видно от протокола 

за избор на докладчик, подписан от нея. Върху жалбата е поставен печат за номер 

на делото, “ход със страните в о.з….” – без посочени дати, вписано името на 

докладчика по делото и подпис на И.Ф. Председател. С протоколно определение от 
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25.11.2014г. производството по делото е спряно на основание чл. 229,ал.1,т.4 ПК, 

до влизане в сила на съдебен акт по адм. дело № 220/2014г. по описа на 

Административен съд – Смолян. По делото има информация (бележка без подпис и 

дата, закрепена към корицата на делото), от която е видно, че преюдициалното дело 

е във ВАС (адм.дело № 412/2015г.) и е насрочено за 23.11.2015г. 

Адм. дело № 135/20145 г. е образувано и разпределено на 04.06.2015 г. по 

върнато от ВАС на същата дата дело, с постановено отменително определение, за 

ново разглеждане от друг състав. С разпореждане в з.з. от 05.06.2015г. съдията-

докладчик Чалъков е насрочил делото в о.с.з. за 07.07.2015г., когато с протоколно 

определение производството по делото е спряно на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК, 

до влизане в сила на съдебен акт по адм.дело № 16/2015г. по описа на РС-

Златоград. По делото към момента на проверката – 20.07.2015г. няма други данни 

относно висящността на преюдициалния спор. 

 Адм. дело № 43/2015 г., на доклад на съдия Младенска, е образувано и 

разпределено на 04.03.2015г., по върнато от ВАС на същата дата дело, образувано 

по жалба срещу прекратително определение на АдС-Смолян. Петчленен състав на 

ВАС е постановил отменително определение и е върнал делото за разглеждане. С 

разпореждане в з.з. от 11.03.2015г. съдията-докладчик Младенска, е оставила без 

движение исковата молба и е дала указания на ищеца. На 31.03.2015г. е подадена 

молба уточнение, след което с второ разпореждане от 31.03.2015г. съдът отново е 

оставил без движение жалбата, с подробни указания. След изпълнението им, с 

определение в з.з. от 01.07.2015г., производството по делото е спряно на основание 

чл. 229,ал.1,т.4 ГПК, до влизане в сила на съдебен акт по адм.дело № 5923/2015г. 

на ВАС. Друга допълнителна информация след постановеното определение не се 

съдържа по делото 

Няма спрени касационни дела към 20.07.2015г. 

С оглед констатираното, ще бъдат направени съответните препоръки. 

Препоръчително е да се спазва чл. 38, т. 10 ПАС, според която съдебният 

служител в служба „Съдебно деловодство” проверява ежемесечно делата без 

движение и спрените дела и ги докладва на съдията докладчик, както и 

задължението по чл. 88 ПАС всички ненасрочени дела да се докладват ежемесечно 

на административния ръководител. 

 Доказателства за извършените ежемесечни проверки следва да се съдържат 

по делото, с подпис и дата на извършилия проверката деловодител.  

 
 

ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 
Делата с отменен ход по същество за периодите 2013 г., 2014 г. и 01.01.2015 г. 

– 17.07.2015 г. по съдии, са както следва: 
 
Съдия Росица Сбиркова       -  2 бр. за 2013 г.;  едно дело за 2014 г.;   



26 

 

Съдия Добринка Грибачева  - едно дело за 2013 г.;  0 бр. за 2014 г.;  0 бр. за 

периода на 2015 г.; 

Съдия Васил Чалъков           -  4 бр. за 2013 г.;  3 бр. за 2014 г.;  2 бр. за периода 

на 2015 г.; 

Съдия Калинка Младенска   -  9 бр. за 2013 г.;  6 бр. за 2014 г.;  5 бр. за периода 

на 2015 г. 

Съдия Красимира Селенова  - едно дело за 2013 г.;  2 бр. за 2014 г.;  2 бр. за 

периода на 2015 г. 

 

Делата с отменен ход по същество (ОХС) в АС-Смолян, съгласно изготвената 

справка, са 37 бр. за проверявания период. 

Двадесет от постановените съдебни актове са по дела на съдия Калинка 

Младенска, 8 – на съдия Васил Чолаков, 5 – на съдия Красимира Селенова , 3 – на 

съдия Росица Сбиркова и едно – на съдия Добринка Грибачева. 

От тях не са налични в съда 5 бр. дела, от които 3 бр. касационни адм. дела, 

върнати в първоинстанционните съдилища (№ 60/2013г.; № 163/2014г. и № 

142/2014г.) и 2 бр. адм. дела с обжалвани съдебни актове, изпратени във ВАС – 

адм. дело № 272/2014г. и № 76/2015г.  

Видно от изисканите и предоставени на проверяващия екип копия от 

постановените определения, по първото от цитираните касационни дела, на доклад 

на съдия К. Младенска, ходът по същество е бил отменен, поради установената 

липса на пълномощно към касационната жалба, затова и същата е била оставена без 

движение, с указания.  

По КАНД № 163/2014г. висящността на производството е била възобновена 

след преценката - в срока за произнасяне, че делото неправилно е било обявено за 

решаване. В определение № 158/10.10.2014г. е посочено, че делото е образувано за 

втори път пред касационна инстанция, след като АС-Кърджали е отменил 

първоначалния акт на РС-Момчилград и е върнал делото за ново разглеждане от 

друг състав на същия съд, с указания за събиране на доказателства. Същите не са 

били изпълнени, но съставът на АС-Смолян е установил това едва след 

проведеното с.з. на 23.09.2014г. Необходимостта от произнасяне по същество, 

невъзможно без конкретно посочените в определението доказателства, е наложило 

изискването им от административния орган и насрочване на с.з. за 11.11.2014г. 

Решение № 191, е било постановено на 21.11.2014г. и делото е върнато на РС- 

Момчилград.  

Третото от касационните дела - № 142/2014г., е с ОХС, тъй като съдия Кр. 

Селенова се е самоотстранила от разглеждането му, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 

ГПК и делото е било преразпределено на доклад на съдия Грибачева. Изложените в 

определението данни са, че за наличие на основанията за отвод (образувано частно 

производство), съдът е бил уведомен в с.з. от 02.09.2014г. и след направена 

справка, в з.з. на 08.09.2014г., е постановено определението с № 162, за отвод. 

Производството по адм. дело № 272/2014г., разпределено на съдия 

Младенска, е било прекратено с определение № 45/03.04.2015г., след преценката за 
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недопустимост на подадената от зам.кмет на община Неделино жалба, срещу 

решение на общинския съвет, което не подлежи на съдебен контрол. ВАС, с 

определение № 5671/19.05.2015г., постановено по адм. дело № 5412/2015г., е 

отменил прекратителното определение и е върнал делото за продължаване на 

съдопроизводствените действия. На 25.06.2015г. по делото е бил даден ход по 

същество, предстои изготвянето на съдебния акт. 

По адм. дело № 76/2015г., разпределено на 07.04.2015г., на доклад на съдия 

Чалъков, с изключване на съдия Грибачева, постановила решение по предходното 

дело (за изземване на общинския имот,  образувано по жалба против заповед на 

кмета на община-Смолян), ходът по същество е бил отменен в срока за 

произнасяне, с оглед преценката за необходимост да бъде проведен повторен 

разпит на вещото лице по адм. дело 124/2013г. на АС-Смолян. Делото е било 

обявено за решаване в с.з. на 14.05.2015г., а на 08.06.2015г. е постановено 

решението по спора. С писмо от 01.07.2015г. делото е изпратено във ВАС, за 

произнасяне по постъпилата касационна жалба. 

От останалите 32 бр. дела бяха проверени:  

Адм. дело № 223/2013г., на доклад на съдия Младенска, е било образувано 

на 14.10.2013г. С три последователни разпореждания е било оставяно без движение 

с указания, (към жалбоподателя и към ответната страна – кмета на община 

Неделино, който да окомплектова преписката), на две насрочени с.з. не е даден ход 

поради нередовно призоваване, на 28.02.2014г. по делото е представена 

изготвената експертиза, приета в с.з. на 10.03.2014г., назначена е повторна, (след 

като вече изготвеното заключение е прието за „обективно и компетентно”). 

Мотивите на съда не са свързани с оспорване, неясноти, некомпетентност и пр., а е 

допусната нова експертиза, от друго в.л. - геодезист, за да се осъществи правото на 

защита на всички страни в процеса. След като е било прието и това заключение, в 

с.з. на 10.04.2014г. делото е обявено за решаване. С определение № 47/14.04.2014г. 

ходът по същество е отменен, тъй като делото не било изяснено от фактическа 

страна, изискани са доказателства кога е връчен акта на жалбоподателя, за да се 

прецени срочността на жалбата. Т.е. едва след всички описани дотук действия, 

съдът е изискал доказателства за срочността и респективно – за допустимостта й, 

насрочвайки ново заседание за 29.04.2014г., в което поради процесуални пречки не 

е даден ход на делото, отложено е за 19.05.2014г., като с изрично разпореждане, от 

административния орган са били изискани доказателства. Това с.з. пак не е било 

проведено, а са дадени поредни указания. На насрочено с.з. за 16.06.2014г. отново 

не е бил даден ход, с оглед нередовно призовани заинтересовани страни, отложено 

е за 03.07.2014г., в което е била конституирана още една заинтересована страна. 

Ход на делото по същество е бил даден в с.з. на 14.07.2014г. С определение 

137/01.08.2014г. съдът е отменил определението за приключване на съдебното 

дирене и е прекратил производството. Същото е оставено в сила с определение № 

13422/10.11.2014г. по адм. дело № 13373/2014г. на ВАС. 

 Адм. дело № 212/2014г. е било образувано на 02.10.2014г. и след насрочени 4 

с.з., (по двете не е даден ход), след събиране на доказателства и разпит на 
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свидетели, в с.з. от 12.01.2015г., съдът е дал ход на делото по същество. В срока за 

произнасяне, с определение № 5 от 12.02.2015г. производството е било прекратено, 

с мотива, че за община Чепеларе, представлявана от кмета, не е налице правен 

интерес да оспорва заповед на ИД на Агенция за социално подпомагане, с която се 

закрива Център за социална услуга в с.Хвойна. С определение № 3518/30.03.2015г., 

по адм. дело № 2879/15г. на ВАС определението е било отменено, като е прието, че 

общината, като доставчик на социалната услуга, има качеството на организация по 

см. на §1, т.2 от ДР на АПК – юридическо лице по чл. 14 ЗМСМА и като такава има 

интерес да оспори неблагоприятния акт. След връщането на делото, с определение 

№ 52/01.04.2015г., съдия Младенска е заличила като жалбоподател кмета на 

община Чепеларе, конституирала е като такъв  общината (впрочем така е подадена 

и жалбата, отправена първоначално до АССГ и препратена по подсъдност), дала е 

указания на ответната страна и е насрочила о.с.з. за 27.04.2015г., отложено (по 

молба с болничен лист на процесуалния представител на жалбоподателя), за 

25.05.2015г., когато докладвана е жалбата, приети са още доказателства и е даден 

ход на делото по същество. Решение № 80 е постановено на 24.06.2015г. и с него 

оспореният акт е бил отменен. Съобщенията до страните са връчени  на 

29.06.2015г. и на 16.07.2015г. на административния орган, издал акта. 

 Адм. дело № 193/2012г. е било образувано на 18.06.2012г., след като, с 

определение от 12.06.2012г., е постановено разделяне на производството по адм. 

дело № 125/2012г., в ход пред АС-Смолян, по жалба срещу заповед за прекратяване 

на служебно правоотношение. Разпределено е от съдия Р.Сбиркова, на конкретен 

докладчик - съдия Д.Грибачева, постановила отделянето по претенцията за 

присъждане на обезщетение по чл. 121, вр. чл. 104 ЗДСл. С определение № 

140/17.07.2012г. производството е било спряно, до окончателното приключване на 

адм. дело № 125/2012г., възобновено е на 15.04.2013г. и насрочено в о.с.з. на 

29.04.2013г. След още две проведени с.з. и разпит на вещото лице по 

преюдициалното дело, в с.з. на 28.05.2013г., съдебното дирене е било обявено за 

приключено. С определение № 91/11.06.2013г. е отменен хода по същество, след 

констатацията за необходимост от назначаване на СИкЕ, която да установи какъв 

би бил размерът на основната и брутна заплата на лицето към момента на 

признаване на уволнението за незаконно, с влязъл в сила съдебен акт. Заседание е 

било насрочено за 04.07.2013г., в което е било прието своевременно изготвеното 

заключение и на 29.07.2013г. е  постановен и съдебният акт. Решението е влязло в 

сила без обжалване и на 02.10.2013г. пълномощникът на жалбоподателя е 

удостоверил с подписа си получаването на изпълнителен лист за присъдената сума.  

Две дела  - адм. дело № 137/2014г. и адм. дело № 4/2013г. са образувани по 

жалби срещу отказ на административен орган да разгледа по същество отправено 

до него искане, с постановени от съда определения по чл. 200, ал. 1 АПК. 

 По първото от делата съдът е бил сезиран с жалба срещу писмо с изх. № от 

19.05.2014г., в което е обективирана заповед на кмета на община-Мадан, за 

прекратяване на производството по подаденото от жалбоподателката заявление от 

18.02.2014г., за кадастрално попълване за п.и. с пл. № 182 по плана на с. Лещак, 
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общ. Мадан. След преценката, че оспореният административен акт страда от 

съществени пороци, с определение № 121/04.07.2014г., съдия Селенова е отменила 

определението с даден ход по същество, отменила е акта на кмета за прекратяване 

на производството и е постановила връщане на административната преписка за 

произнасяне по искането. С допълнително определение от 15.08.2014г. съдът се е 

произнесъл и по направените в производството разноски. 

 Второто от делата, на доклад на съдия Сбиркова, е било образувано на 

07.01.2013г., по частна жалба срещу решение от 21.12.2012г. на заместващия 

директора на РД „СП”-Смолян, с което е оставена без разглеждане, като подадена 

след законовия срок, жалбата на Н.Р.Н., срещу заповед, съдържаща отказ за 

отпускане на целева социална помощ на жалбоподателя. След проведени две с.з. и 

събиране на доказателства, с определение № 65/26.04.2013г., на основание чл. 88, 

ал. 3 АПК, съдът е отменил хода по съществото на спора и е отхвърлил частната 

жалба като неоснователна и недоказана. Като необжалваемо, определението е 

влязло в сила в деня на постановяването му. 

Адм. дело № 335/2012г. на доклад на съдия В.Чалъков, е било образувано 

срещу отказ на община Неделино, обективиран в писмо, за издаване на  

удостоверение за търпимост След проведени с.з. 08.01.2013г., в което не е даден 

ход, на 19.02.2013г., с приемане на доказателства и разпит на свидетел, е било 

приключено съдебното дирене. С определение от 28.02.2013г. съдът е отменил 

дадения ход по същество и оставяйки жалбата, като недопустима, без разглеждане, 

е прекратил производството. Това определение е било отменено от ВАС с 

определение по ч.адм.дело № 5201/2013г. и делото е върнато за продължаване на 

съдопроизводствените действия, с доводи, че процесното писмо има белезите на 

административен акт. С разпореждане от з.з. на 24.06.2013г., са изискани 

допълнителни доказателства  и в с.з. на 25.06.2013г. е даден ход на делото по 

същество. С определение от 02.07.2013г., с подробни мотиви, съдът е постановил 

същия правен резултат – оставил е без разглеждане жалбата и е прекратил 

производството по делото. Обосновал се е с това, че след изпълнението на заповед 

за премахване на незаконен строеж, такъв не съществува и за жалбоподателите не е 

налице правен интерес за оспорване. Съдебният акт е бил оставен в сила с 

определение № 14567/06.11.2013г. по адм. дело № 12629/2013г. на ІІ отделение на 

ВАС. 

 Три бр. дела са с ОХС по други причини: 

Адм. дело 134/2013г., на доклад на съдия В.Чалъков – поради констатацията, 

в срока за произнасяне, че следва да се конституират допълнително като 

заинтересовани страни 4 физически лица. Пропускът е бил отстранен, лицата са 

били уведомени и в насроченото с.з. за 15.10.2013г. делото е било обявено за 

решаване. Решението с № 159 е от 30.10.2013г. 

Адм. дело № 79/2014г.  на доклад на съдия В.Чалъков, в срока за 

произнасяне е констатирано, че е била нередовно призована страна  за с.з., в което 

делото е било обявено за решаване.  
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Адм. дело № 98/2015г. е било образувано на 27.04.2015г., разпределено в същия 

ден от съдия Грибачева, с избор между всички съдии, на доклад на съдия Селенова. 

АС е бил сезиран с жалба от А.Б.О от с. Могилица, против заповед на кмета на 

община - Смолян, с отказ за изменение границите на имот с пл. № 177 по плана на 

селото. С разпореждане от 27.04.2015г. съдия Селенова е разпоредила заплащането 

на Д.Т. и е конституирала като жалбоподател А.Б.О, като заинтересовани страни  - 

осем посочени поименно лица, между които и А.М.Т., а като ответник – 

административния орган. Делото е било насрочено в с.з. на 14.05.2015г., в което и е 

обявено за решаване. С определение № 74/08.06.2015г., докладчикът е отменил 

дадения ход по същество и се е отстранил от разглеждането на делото, с мотива, че 

заинтересована страна по делото й била роднина по сватовство - четвърта степен, 

затова е прието основанието по т. 6, ал. 1, чл. 22 ГПК.  

                                                            

                                                           ОТВОДИ  
 

За периодите  на проверката се констатира: 

- съдия Грибачева има  отводи по 2 дела за 2013г. и няма отводи за 2014 

г. и 2015г. 

- съдия Чолаков има отводи  по едно дело за 2013г., едно дело за 2014 г. 

и 2 дела  за 2015г. 

- съдия Младенска има отводи по 3 дела за 2013г., 2  дела за 2014 г. и 3 

дела за 2015г. 

- съдия Селенова има отводи по едно дело за 2013г., 3 дела за 2014 г. и 

едно дело за 2015г. 

 

Няма дела, по които съдът да се е отвел в цялост. 

 

Проверени дела, по които са направени отводи : 

Съдия Чалъков : 

Ч.к.адм.  дело № 269/2013г., с жалбоподател РЗОК гр. Смолян. Самоотвод е 

направен  от съдията докладчик, с определение от  з.з. 14.12.2013г., на основание, 

чл. 22, ал. 2 във вр. с чл. 22, ал.1. т.6 от ГПК, с което същият се е отстранил. 

Мотивиран е с работата на съпругата му в РЗОК гр. Смолян, обстоятелство, което 

би породило основателно съмнение в неговото безпристрастие . 

По същото дело, с определение от 27.12.2013г., се е самоотвела от докладчик 

и съдия Грибачева, на основание чл. 22 ал. 1, т. 5 ГПК, с мотив участие в състав и 

еднолично при произнасяне на съдебни актове срещу същите страни. Делото е било 

преразпределено на съдия Селенова, като от избора са били изключени горните 

двама съдии. 

Адм.  дело № 88/2014г. Самоотвод е направен  от съдията – докладчик, с 

определение от  з.з. 04.07.2015г., на основание чл. 22, ал. 2, във вр. с чл. 22, ал.1. т.6 

от ГПК и чл. 144 от АПК. Същият е мотивиран с представени по делото 

доказателства – актове за установяване на административни нарушения, съставени 
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от  съпругата  на съдията, работеща в РЗОК гр. Смолян. В същия ден е избрана за 

докладчик съдия Селенова. 

Адм. дело № 28/2015г. е с жалбоподател съпругата на съдия Чолаков. 

Самоотвод е направен  от съдията докладчик с определение от  з.з. 12.02.2015г., на 

основание чл. 22, ал. 2 във вр. с чл. 22, ал.1. т.6 от ГПК. Мотивиран е с роднински 

връзки с жалбоподателя - съпругата му и работата й в РЗОК гр. Смолян. Делото е 

било преразпределено на съдия Младенска. 

 

Съдия Грибачева: 

Адм.  дело № 236/2013г.  Самоотвод е направен  от съдията докладчик 

Селенова, с определение от  о.с.з. на 18.12.2013г., с мотиви, на основание чл. 22 ал. 

1, т. 5 – като участвала в състав и еднолично при произнасяне на съдебни актове 

срещу същите страни и предмет. Делото е било преразпределено на съдия 

Грибачева, също отвела се по него с определение от 19.12.2013г., с мотиви на 

основание чл. 22 ал. 1, т. 5 ГПК –като участвала в съдебен състав, произнесъл се с 

решение по преюдициален спор, посочено в оспорвания административен акт. 

Делото е било преразпределено на съдия Сбиркова, като от избора са били 

изключени горните двама съдии.  

 

Съдия Селенова:  

Адм.  дело № 202/2014г.  Самоотвод е направен  от съдия Селенова с 

определение от  з.з. на 01.10.2014г. С мотиви, на основание чл. 22 ал. 1, т. 6 от ГПК, 

тъй като заинтересованите страни са били съседи на докладчика и това може да 

породи съмнения относно безпристрастието и предубедеността на съдията. Делото 

е било преразпределено на съдия Чалъков. 

Адм.  дело № 98/2015г. е образувано на 24.07.2015г.  Самоотвод е направен  

от съдия Селенова с определение от  з.з. на 08.06.2015г., с мотиви, на основание чл. 

22 ал. 1, т. 6 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК,  тъй като заинтересованите страни, 

конституирани по делото били роднини по сватовство четвърта степен на 

докладчика и това може да породи съмнения относно безпристрастието и 

предубедеността на съдията. Следва да се отбележи, че делото е било насрочено в 

о.с.з., проведено е о.с.з. и делото е било обявено за решаване. Едва тогава съдията е  

предприела действия за самоотвод и е било отменено определението за даване на 

ход по същество. Делото е било преразпределено на съдия Чалъков и по него са  

проведеи последващи съдебни заседания. Насрочено е за 23.09.2015г.. 

Адм.  дело № 143/2014г., Самоотвод е направен от съдия Селенова с 

определение от  з.з. на 23.06.2014г., на основание чл. 22 ал. 1, т. 6 от ГПК, във вр. с 

чл. 144 от АПК,  тъй като жалбата „изобилствала с обидни квалификации към 

работата й като съдия”. „… обективирано е съмнение за предубеденост или 

пристрастие..” Самоотводът е направен с мотиви за гарантиране на справедливото 

и законосъобразно решаване на спора. Делото е било преразпределено на съдия 

Младенска.  
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 По делото е направен самоотвод и от следващия съдия докладчик Младенска, 

с определение от  з.з. на 25.06.2014г., с мотиви, на основание чл. 22 ал. 1, т. 6 от 

ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК,  тъй като жалбоподателят е изразил в жалбата си 

изрично съмнение в безпристрастието на съдията. Делото е било преразпределено 

на съдия Чалъков и по него са  проведени последващи съдебни заседания. 

 

Съдия Младенска.  

Адм.  дело № 237/2013г.  Самоотвод е направен  от съдията – докладчик, с 

определение от  з.з. на 11.11.2013г. С мотиви, на основание чл. 22 ал. 1, т. 6 от ГПК, 

тъй като е в близки приятелски отношения с жалбоподателката и това може да 

породи съмнения относно безпристрастието и предубедеността на съдията. Делото 

е било преразпределено на съдия Чалъков. 

Адм.  дело № 7/2015г.  Самоотвод е направен  от съдията докладчик, с 

определение от  з.з. на 12.01.2015г., с мотиви, на основание чл. 22 ал. 1, т. 6 от ГПК, 

тъй като е била докладчик по административно дело, по което е произнесено 

решение по същество, послужило като основание за предприемане на оспорваните 

в настоящото дело административни действия. Това обстоятелство може да породи 

съмнение в безпристрастието на съдията. Делото е било преразпределено на съдия 

Чалъков. 
 
           ЧАСТНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА  
 
Частни адм. дела за периодите 2013 г., 2014 г. и 01.01.2015г. – 17.07.2015г., по 

съдии, са както следва: 
 
Съдия Росица Сбиркова         -   2 бр. за 2013 г.;  1 бр. за 2014 г.;   
Съдия Добринка Грибачева    -  5 бр. за 2013 г.;  4 бр. за 2014 г.; 5 бр. за 

периода на 2015 г.; 

Съдия Васил Чалъков             -   8 бр. за 2013 г.;  2 бр. за 2014г.;  6 бр. за 

периода на 2015 г.; 

Съдия Калинка Младенска      - 7 бр. за 2013 г.;  4 бр. за 2014 г.;  5 бр. за 

периода на 2015 г.; 

Съдия Красимира Селенова    -  5 бр. за 2013 г.;  5 бр. за 2014 г.; 5 бр. за 

периода на 2015 г. 

 
На случаен принцип бяха проверени следните частни административни дела: 
 

На доклад на съдия Грибачева - 

Ч. адм. дело № 61/2015 г. е образувано и разпределено на 19.03.2015г., на 

основание чл. 121 ДОПК,  по постъпило на същата дата искане от публичния 

изпълнител при ТД  на НАП – Пловдив, офис Смолян, за продължаване срока на 

наложени обезпечителни мерки. Делото е разпределено на съдия Грибачева, видно 

от приложения протокол за избор. С окончателно определение № 48/26.03.2015 г. 

искането е уважено, срокът е продължен до издаване на ревизионен акт по 
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извършената ревизия на лицето (не е конкретизиран краен срок, за разлика от 

практиката в други проверени съдилища). 

Ч. адм. дело № 181/2014 г. е образувано и разпределено на 19.08.2014г., на 

основание чл. 75 ДОПК,  по постъпило на същата дата искане от разследващ 

полицай при РУ на МВР гр. Смолян, за разкриване на данни, съставляващи 

данъчна и осигурителна информация за данъчен субект. Съдът се е произнесъл с 

окончателно определение № 101/19.08.2014г., с което е допуснал разкриването на 

информацията, определил е двумесечен срок за разкриването на сведенията, 

считано от 19.08.2014г.  

Ч. адм. дело № 108/2013 г. е образувано и разпределено на 14.05.2013г., на 

основание чл. 72, ал.1, т.2-5  ДОПК,  по постъпило на същата дата искане от ст. 

разследващ полицай при РУ на МВР гр. Смолян, за разкриване на данни, 

съставляващи данъчна и осигурителна информация за данъчен субект. Съдът се е 

произнесъл с окончателно определение № 67/14.05.2013г., с което е допуснал 

разкриването на информацията, определил е двумесечен срок за разкриването на 

сведенията, считано от 14.05.2013г.  

 

На доклад на съдия Селенова - 

Ч. адм. дело № 89/2015 г. е образувано и разпределено на 20.04.2015г., на 

основание чл. 72, ал.1, т.2-5  ДОПК,  по постъпило на същата дата искане от гл. 

разследващ полицай при РУ на МВР гр. Смолян за разкриване на данни, 

съставляващи данъчна и осигурителна информация за физическо лице. Съдът се е 

произнесъл с окончателно определение № 38/20.04.2015г., с което е допуснал 

разкриването на информацията, определил е 60 - дневен срок за разкриването на 

сведенията, като не е посочено от кой момент тече този срок, за разлика от 

определенията по проверените дела на доклад на съдия Грибачева. 

Ч. адм. дело № 135/2014 г. е образувано и разпределено на 05.06.2014г., на 

основание чл. 75, ал.1,т.1 ДОПК,  по постъпило на същата дата искане от окръжния 

прокурор при ОП-Смолян, за разкриване на данни, съставляващи данъчна и 

осигурителна информация за физическо лице. Делото е разпределено чрез 

изключване на съдиите в отпуск, на съдия Селенова. Съдът се е произнесъл с 

окончателно определение № 70/05.06.2014г., с което е допуснал разкриването на 

информацията, определил е двуседмичен срок за разкриването на сведенията, без 

да е посочен от кой момент тече този срок. 

Ч. адм. дело № 18/2013 г. е образувано и разпределено на 15.01.04.2013г., на 

основание чл. 72, ал.1, т.2-5  ДОПК,  по постъпило на същата дата искане от ст. 

разследващ полицай при ОД на МВР гр. Смолян, за разкриване на данни, 

съставляващи данъчна и осигурителна информация за данъчен субект. Съдът се е 

произнесъл с окончателно определение № 10/15.01.2013г., с което е допуснал 

разкриването на сведенията, определил е едномесечен срок за разкриването на 

посочената в определението информация, без да е посочен от кой момент тече този 

срок. 
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На доклад на съдия Младенска - 

Ч. адм. дело № 122/2015 г. е образувано на 26.05.2015 г., на основание чл. 60, 

ал.4 АПК,  по постъпила на същата дата жалба против решение на ОС-гр. 

Неделино, в което е допуснато предварително изпълнение на решението. Делото е 

разпределено чрез изключване на командировани поради семинарни занятия съдии, 

на съдия-докладчик Младенска, видно от приложения протокол за избор. С 

разпореждане от същата дата, на която е образувано и разпределено делото, е 

указано незабавно да се изиска преписката по решението на Общинския съвет. С 

определение № 80/26.05.2015г. съдът е отменил административния акт, с допуснато 

предварително изпълнение. По подадената касационна жалба пред ВКС е 

постановено определение № 8413/08.07.2015г. по адм.дело № 7400/2015г., с което е 

оставено в сила решението на първоинстанционния съд. 

Ч. адм. дело № 146/2014 г. е образувано и разпределено на 16.06.2014г., на 

основание чл. 75, ал.1,т.1 ДОПК,  по постъпило на същата дата искане от 

следовател от НСлС, за разкриване на данни, съставляващи данъчна и 

осигурителна информация за данъчен субект. Делото е разпределено на 

докладчика, чрез изключване на съдиите в отпуск. Съдът се е произнесъл с 

окончателно определение № 73/17.06.2014г., с което е оставил без уважение 

искането, като неоснователно. 

Ч. адм. дело № 72/2013 г. е образувано и разпределено на 26.03.2013г., на 

основание чл. 75, ал.1,т.1 ДОПК,  по постъпило на същата дата искане от гл. 

разследващ полицай в ОД на МВР - гр.Смолян за разкриване на данни, 

съставляващи данъчна и осигурителна информация за данъчен субект. Съдът се е 

произнесъл с окончателно определение № 47/26.03.2013г., с което е допуснал 

разкриването на информацията, определил е едномесечен срок за разкриването на 

сведенията, считано от постановяване на определението. 

 

На доклад на съдия Чалъков - 

Ч. адм. дело № 26/2015 г. е образувано и разпределено на 11.02.2015г., на 

основание чл. 121 ДОПК,  по постъпило на същата дата искане от публичния 

изпълнител при ТД  на НАП – Пловдив, офис Смолян, за продължаване срока на 

наложени обезпечителни мерки. Делото е разпределено на съдия Чалъков, видно от 

приложения протокол за избор. С окончателно определение № 16/11.02.2015г., 

искането е уважено, срокът е продължен до приключване на ревизионното 

производство с издаване на акт по чл. 119,ал.2 ДОПК. 

Ч. адм. дело № 106/2014 г. е образувано и разпределено на 22.05.2014г., на 

основание чл. 75, ал.1,т.1 ДОПК,  по постъпило на същата дата искане от 

Зам.окръжен прокурор при ОП-Смолян, за разкриване на данни, съставляващи 

данъчна и осигурителна информация за физическо лице. Съдът се е произнесъл с 

окончателно определение № 61/22.05.2014г., с което е допуснал разкриването на 

информацията, определил е шестмесечен срок за разкриването на сведенията, без 

да е посочено, считано от кой момент тече този срок. 

Ч. адм. дело № 102/2013 г. е образувано и разпределено на 22.04.2013г., на 

основание чл. 75, ал.1,т.1 ДОПК,  по постъпило на същата дата искане от гл. 
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разследващ полицай в ОД на МВР – гр. Смолян, за разкриване на данни, 

съставляващи данъчна и осигурителна информация за физическо лице. Съдът се е 

произнесъл с окончателно определение № 59/22.04.2013г., с което е допуснал 

разкриването на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация, 

определил е двумесечен срок за разкриването на сведенията, без да е посочено, 

считано от кой момент започва да тече той. 

 

На доклад на съдия Сбиркова - 

Ч. адм. дело № 156/2014 г. е образувано и разпределено на 04.07.2014г., на 

основание чл. 75, ал.1,т.1 ДОПК,  по постъпило на същата дата искане от ст. 

разследващ полицай в ОД на МВР – гр. Смолян, за разкриване на данни, 

съставляващи данъчна и осигурителна информация за физическо лице. Съдът се е 

произнесъл с окончателно определение № 87/04.07.2014г., с което е допуснал 

разкриването на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация, 

определил е шест месечен срок за разкриването на сведенията, считано от 

постановяване на определението. 

Ч. адм. дело № 17/2013 г. е образувано и разпределено на 15.01.2013г., на 

основание чл. 75, ал.1, т.1 ДОПК,  по постъпило на същата дата искане от ст. 

разследващ полицай в ОД на МВР – гр. Смолян, за разкриване на данни, 

съставляващи данъчна и осигурителна информация за физическо лице. Съдът се е 

произнесъл с окончателно определение № 12/15.01.2013г., с което е допуснал 

разкриването на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация, 

определил е 6-месечен срок, считано от постановяване на определението. 

С оглед констатираното в хода на проверката, ще бъдат направени 

съответните изводи и препоръки. 

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  

 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛА С РЕГЛАМЕНТИРАНИ КРАТКИ 

ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ 

 

Проверени на случаен принцип са следните дела: 

Адм. дело № 124/2014г. – на доклад на съдия Грибачева, е образувано (без 

нарочен акт) на 29.05.2014г. и разпределено на същата дата, по жалба срещу 

заповед на кмета на община Чепеларе за отчуждаване на недвижими имоти – 

частна собственост. Към делото на стр.1 е приложен протокол за случаен избор 

само на това дело, съдържащ пореден вх. номер, името на съдията-докладчик, 

избран чрез случайния избор и подпис на разпределящия - съдия Сбиркова. С 

разпореждане от 30.05.2014г. съдът е конституирал жалбоподателите, ответникът 

по жалбата и заинтересованите страни, насрочил е о.с.з. на 06.06.2014г. и е дал 

указания. В две от насрочените с.з. – на 06.06.2014г и на 13.06.2014г. ход на делото 

не е даден. В о.с.з. на 30.06.2014г. съдът е дал ход на делото, приел и приложил е 

представените писмените доказателства, назначил е ТОЕ и е определил вещото 
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лице, чието заключение е представено на 04.07.2014г. В о.с.з. на 10.07.2014г., след 

като е преценил, че делото е изяснено от фактическа страна, е дал ход по същество 

и е обявил, че ще се произнесе в законния 7-дневен срок по ЗОбС. Посочената дата 

на обявяване на съдебния акт е 17.07.2014г.  

Адм. дело № 57/2015г. – на доклад на съдия Грибачева, е образувано (без 

нарочен акт) на 16.02.2015г. (посочената дата е вписаната върху кориците на 

делото) и разпределено на 16.03.2015г., по жалба срещу заповед на кмета на 

община Чепеларе, за отчуждаване на недвижими имоти – частна собственост. Към 

делото на стр.1 се съдържа протокол за случаен избор, с пореден вх. номер, името 

на съдията-докладчик, избран чрез случайния избор и подпис на разпределящия - 

съдия Грибачева. С разпореждане от 18.03.2015г. съдът е конституирал 

жалбоподателите, ответникът по жалбата и заинтересованите страни, насрочил е 

о.с.з. на 26.03.2014г. и е дал указания. Проведени са две о.с.з.,  назначена е СТЕ, 

заключението по която е представено на 02.04.2015г. В о.с.з. на 14.04.2015г. е 

приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 7-

дневен срок. Решението е с посочена дата на обявяване 16.04.2015г. – съобразно 

срока по ЗОбС; 

Адм. дело № 83/2013 г. – на доклад на съдия Грибачева, е образувано и 

разпределено 04.04.2013 г., по постъпила в същия ден жалба против заповед на 

кмета на община Девин, за отчуждаване на недвижим имот – частна собственост. С 

разпореждане от 12.04.2013г., съдът е насрочил делото в о.с.з. на 09.05.2013г., 

назначил е съдебно-техническа експертиза и е определил вещото лице, 

конституирал е жалбоподателите и ответника по делото. Заключението по СТЕ е 

депозирано на 30.04.2013г. С определение от 03.10.2013г. по адм. дело № 

764/2013г., съдия Георгиева е присъеднила същото към адм.дело № 759/2013г. за 

съвместно разглеждане и общо произнасяне по спора. Насрочени са две о.с.з. – на 

09.05.2013г. (когато не е даден ход на делото) и на 18.05.2013г., когато е даден ход 

на делото по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния 

срок. Решението, с което е изменена заповедта в частта за паричното обезщетение, 

е с посочена дата на обявяване 18.05.2013г. – денят на последното с.з.    

Адм. дело № 59/2014 г. – на доклад на съдия Селенова, е  образувано и 

разпределено на 04.04.2014 г. по постъпила в същия ден жалба против заповед на 

кмета на община Девин за отчуждаване на недвижим имот – частна собственост. С 

определение съдът е конституирал страните в процеса, допуснал е СТЕ, определил 

е вещо лице и е насрочил делото в о.с.з. за 14.04.2014г. Проведени се три редовни 

с.з., заключението по допуснатата СТЕ е депозирано на 30.04.2014г. и в о.с.з. на 

08.05.2014г. съдебното дирене е приключено, съдът е дал ход по същество и е 

обявил, че “ще се поизнесе с решение в законния едномесечен срок”, вместо в 7-

дневен срок. Решението е с посочена дата на обявяване 09.05.2014г. Издаден е 

изпълнителен лист, за което не е направено отбелязване съобразно изискването по 

чл. 403, ал.2 ГПК, а върху молбата на жалбоподателя е отбелязано, че е получен 

изпълнителен лист за разноските на 28.10.2014г. 

Адм. дело № 81/2013 г. – на доклад на съдия Селенова, е  образувано и 

разпределено на 04.04.2014 г. по постъпила в същия ден жалба против заповед на 
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кмета на община Девин за отчуждаване на недвижим имот – частна собственост. С 

разпореждане (за разлика от предходното дело) съдът е конституирал страните в 

процеса, насрочил е делото в о.с.з. на 23.04.2013г., оставил е без движение жалбата 

по отношение на част от жалбоподателите с указание за внасяне на държавна такса 

в размер на 10 лв. и прекратяване на производството при неизпълнение. Проведени 

са две редовни о.с.з. (на 23.04.2013г., когато са приети представените 

доказателствата и е допусната СТЕ) и на 15.05.2013г., когато е прието 

заключението по съдебната експертиза, съдебното дирене е приключено и съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. Решението е с 

посочена дата на обявяване 15.05.2014г. По делото е подадена молба от адвоката на 

жалбоподателите за издаване на изпълнителен лист, върху която има резолюция на 

докладчика –“Да” с дата 03.06.2013г., но по делото липсват данни за издаването 

му- няма приложено копие от изпълнителен лист, нито отбелязване върху съдебния 

акт; 

 Адм. дело № 30/2015 г. – на доклад на съдия Селенова, е  образувано и 

разпределено на 16.02.2015 г. по постъпила в същия ден жалба против заповед на 

кмета на община Смолян за отчуждаване на недвижим имот – частна собственост. 

С разпореждане от 17.02.2015г. съдът е конституирал страните в процеса, насрочил 

е делото в о.с.з. на 05.03.2015г., с указания до жалбоподателите за заплащане ДТ в 

7-дневен срок от получаване на съобщението. Проведени са две редовни о.с.з. (на 

05.03.2015г., когато са приети представените доказателствата и е допусната СТЕ и 

на 18.03.2015г., когато е прието заключението по съдебната експертиза), като на 

второто съдебното дирене е приключено и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение в законоустановения едноседмичен срок. Решението е с посочена дата на 

обявяване 21.03.2015г.  

Адм. дело № 58/2015 г. – на доклад на съдия Младенска, е  образувано и 

разпределено на 18.03.2015 г. по постъпила в същия ден жалба против заповед на 

кмета на община Чепеларе за отчуждаване на недвижим имот – частна собственост. 

С подробно определение от 21.03.2015г. съдът е конституирал жалбоподателите, 

ответника и заинтересованите страни, дал е указания и е насрочил делото в о.с.з. на 

31.03.2015г. Проведени са четири редовни о.с.з., назначена е СТЕ, заключението по 

която е изготвено и депозирано своевременно и в о.с.з. на 15.05.2015г., съдът е дал 

ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения 

срок. С определение  в з.з. от 22.05.2015г. е отменен хода по същество, 

производството е възобновено и е насрочено о.с.з. за 04.06.2015г., тъй като в срока 

на произнасяне е установено, че делото не е изяснено от фактическа страна - в 

представената по делото административна преписка не се съдържа експертна 

оценка за изчислено дължимо обезщетение за частта от отчуждения имот 

собственост на И.И., както и удостоверение за наследниците му. В о.с.з. на 

22.06.2015г. съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение 

в законоустановения срок. Решението е с посочена дата на обявяване 29.06.2015г. 

Адм. дело № 82/2013 г. – на доклад на съдия Младенска, е  образувано и 

разпределено на 04.04.2013 г., по постъпила в същия ден жалба против заповед на 

кмета на община Девин за отчуждаване на недвижим имот – частна собственост. С 
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разпореждане от 08.04.2013г. съдът е задължил административния орган да 

представи в еднодневен срок заверено копие от цялата преписка по издаване на 

оспорваната заповед, включително и удостоверение за наследници на един от 

жалбоподателите и с определение в з.з. от 10.04.2013г. е конституирал страните по 

делото, повторно е задължил ответника да представи административната преписка, 

дал е указания и е насрочил делото в о.с.з. на 19.04.2013г. Проведени са четири 

редовни о.с.з., назначена е СОЕ и допълнителна СОЕ, заключението по които са 

изготвени и депозирани своевременно. В о.с.з. на 12.06.2013г. съдът е дал ход по 

същество и е  обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

Решението е с посочена дата на обявяване 19.06.2013г. 

Адм. дело № 60/2014 г. – на доклад на съдия Младенска, е  образувано и 

разпределено на 04.04.2014 г. по постъпила в същия ден жалба против заповед на 

кмета на община Девин за отчуждаване на недвижим имот – частна собственост. С 

определение от 07.04.2014г. съдът е приел и приложил по делото писмените 

доказателства, допуснал е СОЕ и е определил в.л., конституирал е като страни 

жалбоподателите и ответника, дал е указания и е насрочил делото в о.с.з. на 

14.04.2014г. Проведени са пет редовни о.с.з., като в о.с.з. на 12.05.2014г. съдът е 

дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения 

срок. С определение в з.з. от 19.05.2014г. е отменен хода по същество, 

производството е възобновено и е насрочено о.с.з. за 30.05.2014г., тъй като в срока 

на произнасяне е установено, че “делото е образувано по неясна жалба” и е са 

дадени указание на жалбоподателя. В о.с.з. на 30.05.2014г. съдът е дал ход по 

същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

Решението е с посочена дата на обявяване 06.06.2014г. 

Адм. дело № 56/2015 г. – на доклад на съдия Чалъков, е  образувано и 

разпределено на 16.03.2015 г. по постъпила в същия ден жалба против заповед на 

кмета на община Чепеларе за отчуждаване на недвижим имот – частна собственост. 

С разпореждане от 16.03.2015г. съдът е приел и приложил като доказателства по 

делото представените с жалбата документи, конституирал е като страни 

жалбоподателите, ответника и заинтересованата страна, изискал е 

административната преписка по оспорваната заповед и е насрочил делото в о.с.з. на 

23.03.2015г. Проведени са три редовни о.с.з., в които е прието и заключението по 

СОЕ и в о.с.з. на 12.05.2015г. е приключило съдебното дирене, като съдът е обявил, 

че ще се произнесе с решение в законоустановения 7- срок. Решението е с посочена 

дата на обявяване 15.05.2015г. Върху него е направено ръкописно отбелязване за 

издаден изпълнителен лист за сумата от 1910 лв. с дата и подпис на деловодител.  

Адм. дело № 117/2014 г. – на доклад на съдия Чалъков, е  образувано и 

разпределено на 27.05.2014 г. по постъпила в същия ден жалба против заповед на 

кмета на община Чепеларе за отчуждаване на недвижим имот – частна собственост. 

С разпореждане от 27.05.2014г. съдът е приел и приложил като доказателства по 

делото представените с жалбата документи, конституирал е като страни 

жалбоподателите, ответника и заинтересованата страна, дал е указания и е 

насрочил делото в о.с.з. на 03.06.2014г. Проведени са три редовни о.с.з., прието е 

заключението по СОЕ и в о.с.з. на 15.07.2014г. е приключило съдебното дирене, 
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съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. Решението е с 

посочена дата на обявяване 17.07.2014г. Върху него не е направено отбелязване за 

издаден изпълнителен лист (няма данни да е издаван такъв), въпреки, че  

подадената молба от адвоката на жалбоподателите е администрирана от съда с 

указание.  

Адм. дело № 120/2014 г. – на доклад на съдия Чалъков, е образувано и 

разпределено на 27.05.2014 г., по постъпила в същия ден жалба против заповед на 

кмета на община Чепеларе за отчуждаване на недвижим имот – частна собственост. 

С разпореждане от 27.05.2014г. съдът конституирал като страни жалбоподателя, 

ответника и заинтересованата страна, изискал е административната преписка и е 

насрочил делото в о.с.з. на 03.06.2014г. Проведени са три редовни о.с.з., прието е и 

заключението по СОЕ и в о.с.з. на 30.06.2014г. е приключило съдебното дирене, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. Решението е с 

посочена дата на обявяване 02.07.2014г. Върху решението е направено ръкописно 

отбелязване за издаден изпълнителен лист за сумата от 500 лв. с дата и подпис на 

деловодител.  

Адм. дело № 133/2014 г. – на доклад на съдия Сбиркова, е  образувано и 

разпределено на 04.06.2014 г., по жалба против заповед на кмета на община 

Чепеларе за отчуждаване на недвижим имот – частна собственост. С разпореждане 

на съдия Чалъков от 04.06.2014г. са конституирани като страни жалбоподателите, 

ответника и заинтересованата страна - А”ПИ”- София, а делото е насрочено в о.с.з. 

на 11.06.2014г. В това с.з., председателствано от съдия Сбиркова, е прекратено 

производството по делото, поради оттегляне на жалбата.  

Предвид констатираното в хода на проверката, ще бъдат направени 

съответните изводи и препоръки. 

 

 

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ 

 

Постановените съдебни решения за 2013 год. са общо 430 броя, за 2014 год.  – 

424 броя и за периода на 2015 год. -  190 броя, по съдии както следва: 

 

Съдия Росица Сбиркова - 55 бр. за 2013 год.; 33 бр. за 2014 год.; 

Съдия Добринка Грибачева - 86 бр. за 2013 год.; 101 бр. за 2014 год.; 48 бр. за 

периода на 2015 год. 

Съдия Васил Чалъков -  98 бр. за 2013 год.; 104  бр. за 2014 год.; 50 бр. за 

периода на 2015 год. 

Съдия Калинка Младенска -  88 бр. за 2013 год.; 91 бр. за 2014 год.; 41 бр. за 

периода на 2015 год. 

Съдия Красимира Селенова - 103 бр. за 2013 год.; 95  бр. за 2014 год.; 51 бр. 

за периода на 2015 год. 
 

За трите периода на проверката 2013 год., 2014 год. и 01.01.2015 год. – 

17.07.2015 год. няма постановени решения след законоустановения едномесечен 



 40 

срок. Съдебните актове през проверяваните периоди са постановявани в 

едномесечен срок, в изпълнение на изискванията на чл. 172, ал.1 АПК, без 

изключение, което е отлична практика за петима съдии в АС-Смолян и следва да 

бъде поощрена и продължена в бъдеще.  

 

                                 

                                     ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 
Обжалвани съдебни актове 

 
 за 2013 г. 
 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 

докладчик 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвър

дени 

Изме

нени 

Отмене

ни 

Обжалва

ни съд. 

актове 

Потвърде

ни 

Измене

ни 
Отменени 

Росица 

Сбиркова 
11 8 1 2 5 5 - - 

Веселина 

Женаварова 
11 8 1 2 - - - - 

Добринка 

Грибачева 
13 8 - 5 8 7 - 1 

Васил 

Чалъков 
14 9 - 5 6 4 - 2 

Красимира 

Селенова 
22 11 1 10 6 6 - - 

Калинка 

Младенска 
19 15 - 4 12 7 - 5 

Общо за 

Адм. съд - 

Смолян 
90 59 3 28 37 29 - 8 

 

 за 2014 г. 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 

докладчик 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвър

дени 

Изме

нени 

Отмене

ни 

Обжалва

ни съд. 

актове 

Потвърде

ни 

Измене

ни 
Отменени 

Росица 

Сбиркова 
9 7 - 2 1 1 - - 

Добринка 

Грибачева 
8 6 - 2 8 6 - 2 

Васил 

Чалъков 
17 11 - 6 5 3 - 2 

Красимира 

Селенова 
15 11 - 4 4 3 - 1 

Калинка 

Младенска 
9 6 - 3 10 7 1 2 

Общо за 

Адм. съд - 

Смолян 
58 41 - 17 28 20 1 7 
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• за периода на 2015г. 
 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 

докладчик 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвър

дени 

Изме

нени 

Отмене

ни 

Обжалва

ни съд. 

актове 

Потвърде

ни 

Измене

ни 
Отменени 

Добринка 

Грибачева 
6 4 - 2 4 2 - 2 

Васил  

Чалъков 
11 7 - 4 4 2 - 2 

Красимира 

Селенова 
10 5 - 5 7 3 - 4 

Калинка 

Младенска 
6 5 - 1 12 5  7 

Росица 

Сбиркова 
1 - - 1 - - - - 

Общо за 

Адм. съд - 

Смолян 
34 21 - 13 27 12 - 15 

 

Относно проверка на актовете по реда на инстанционния контрол се 

констатира, че голямата част от постановените съдебни актове от съдиите в АдС – 

Смолян не са обжалвани или са окончателни. От обжалваните актове, по-

съществената част от тях са потвърдени от Върховния административен съд, което 

е показател за добро професионално ниво и допълнителен стимул за повишаване 

качеството на правораздаването в Административен съд - Смолян. 

 
 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

Организацията на административната дейност на Административен съд- 

Смолян е много добра и това в се дължи на усилията на Росица Сбиркова-Танева – 

Председател на съда два мандата, до юли 2014г. и на Добринка Грибачева-Узунова 

– И.Ф. Председател на АдС-Смолян, считано от 01.08.2014г. 

Отделните служби работят ефективно, при отлични битови условия и 

взаимодействие по между им, поради което административното обслужване на 

гражданите се извършва своевременно и бързо. 

Организацията на дейността по образуването и движението на 

административните  дела е много добра, но се нуждае от прецизиране. 

Административните дела са образувани по реда на ПАРОАВАС (отм.) или ПАС, 

като върху всеки приет в съда документ - жалби /молби, са нанесени 

регистрационен номер и дата на постъпване на документа в съда. Върху жалбите е 

поставян печат за номер на делото, “ход със страните в о.з….” – без посочени дати, 

вписвано е името на докладчика по делото, с подпис на И.Ф. Председател. В този 

вид, проверяващите считат печата за ненужен, с оглед необходимостта от нарочен 

акт за насрочване на делото в о.с.з. Същевременно, в АдС-Смолян няма изричен 

акт за образуване на делото, като за дата на образуване се счита тази, вписана от 
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съдебния служител върху кориците на делото. Би било по-удачно печатът да се 

промени, да се ползва за образуване на делото, с името на съдията, образувал го 

(Председателя) и съдията докладчик, с подпис и дата на Председателя, или да се 

изготвя нарочен акт за това, на основание чл. 157, ал.1 АПК. 

Регистратурата и деловодството работят много добре, постъпващите книжа 

своевременно се вписват, обработват, подготвят за доклад и се докладват на 

съдията. Своевременно се изготвят и се изпращат на страните призовките и 

съобщенията по делата. Върнатите призовки и съобщения се проверяват и 

своевременно се докладват на съответния съдия. Не бяха констатирани отложени 

съдебни заседания заради невръчени или лошо връчени призовки на страните. 

Постъпилите в съда книжа се предават в повечето случаи същия ден на 

административния ръководител на съда за образуване на делата и разпределение на 

съдията-докладчик, съобразно принципа на случайния избор и в поредност по 

постъпването им, с мотивирано изключване на съдии, съобразно изискването на чл. 

157,ал.2 АПК. Разпределението на делата се е извършвало от Председателя на съда, 

при спазване изискването на чл.46, ал.1 ПАРОАВАС (отм.), съответно на чл. 35, 

ал.4 ПАС още същия ден, без изключение. 

Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно и изчерпателно. 

Постъпващите по делата книжа се прикрепват последователно и се номерират 

коректно от съдебните служители. Отлична практика, за улеснение на страните, 

служителите и съдията – докладчик, е констатираното изготвяне на списък с 

лицата за призоваване за съответното заседание, на цветен лист.  

Не бе установено несвоевременно изпълнение на разпорежданията, 

определенията и резолюциите на съда от страна на деловодителите.  

Препоръчително е съдебният регистър по чл. 235, ал.5 ГПК да се води  

съобразно изискванията на ПАС от изрично упълномощено за целта длъжностно 

лице, както е в редица съдилища в и извън съдебния окръг, като се спазват 

изискванията на чл. 50 б от ПАС. В тази връзка е необходимо Председателят със 

заповед да възложи на определено длъжностно лице да отговаря за воденето и 

поддържането на Регистъра. Същият следва да осигурява публичност и право на 

достъп на всеки до съдебните решения, при спазване на разпоредбите на Закона за 

защита на личните денни и в регистъра последователно да се подреждат съдебните 

решения, с подпис на съдебен служител и дата на обявяване на решението. 

Препоръчително е да се спазват изискванията по чл. 39, ал.2 и ал.3 от ПАС, 

като деловодните книги да се приключват с изтичане на календарната година, а 

образците на книги да се изработват съгласно приложение № 1 към правилника.  

Административният ръководител лично или чрез упълномощено лице, 

(административният секретар), следва да извършва периодични проверки на 

деловодните книги и регистри, което да се удостоверява с подпис и дата, а 

допуснатите пропуски, посочени в обстоятелствената част на акта да бъдат 

отстранени. 

Установено бе, че съдиите в Административен съд – Смолян, спазват 

двумесечния срок  по чл. 157, ал. 1 АПК. През проверявания период те са се 

произнасяли в кратки срокове след докладване на делата, проверявайки 
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редовността и допустимостта на жалбите, съобразно разпоредбите на чл. 158 и чл. 

159 АПК. 

Проверката на насрочените първоинстанционни административни дела 

установи, че са водени прецизно. Образувани са без забава, в деня на постъпване на  

жалбите в съда. По всички дела са приложени протоколи за избор на съдия-

докладчик. Жалбите са администрирани веднага – в деня на постъпване или 

следващия ден (с малки изключения) в сроковете по АПК и страните са 

конституирани своевременно, като са давани необходимите указания. Установи се, 

че някои съдии издават разпореждане, а други (напр. съдия Младенска) – 

определения, която разнородна практика е препоръчително да бъде уеднаквена.  

Съдебните заседания се насрочват ритмично и не се констатират забави.  

 В кориците на адм. дело № 158/2015 г. на съдия Селенова, липсва съдебен акт 

за конституиране на страните и насрочване на делото.  

Насрочените касационни дела са образувани и разпределени в деня на 

постъпване на книжата в съда. По проверените дела съдията-докладчик е 

определен електронно, на принципа на случайния подбор и в кориците на делата се 

съдържа протокол за проведения избор. Докладчикът се е произнасял 

своевременно, като  с разпореждане насрочването е извършвано същия ден или до 

няколко дни (10 дни по КАНД № 75/2015г.). Спазва се изискването по чл. 157, ал. 1 

АПК. 

В протокола за  избор на докладчик по КАНД № 78/2015г. е отбелязано, че 

съдия Чалъков си е направил отвод по всички дела, по които страна е РЗОК, тъй 

като съпругата му работи там.  

По КАНД № 68/2015г., с докладчик съдия Селенова, образувано на 

18.06.2015г. не се съдържа акт за насрочване, включително в  положения печат 

върху съпроводителното писмо от РС-Девин, с което е изпратена касационната 

жалба по НАХД № 12/2015г.  

По КАНД № 74/2015г. на същия докладчик, образувано на 23.06.2015г. по 

касационна жалба, подадена чрез РС Девин, липсва дата на постъпване, Липсва 

също акт за насрочване на делото.  

Призовките за страните са изпращани своевременно и отрязъци от тях се 

съдържат по делата. На страните са изпратени призовки и по делата се съдържат и 

върнати отрязъци, удостоверяващи, че страните са уведомени своевременно за 

съответното насрочено открито съдебно заседание.  

Не бе констатирано като практика забавяне на съдебното производство и 

отлагане на съдебните заседания, поради непредставяне в срок на заключенията по 

допуснатите съдебни експертизи или поради многобройни, допълнителни искания 

от страните, за разлика от констатираното при проверките в други съдилища.  
При отлагане на делата следващото с.з. е насрочвано при спазване срока по чл. 

139, ал.1 АПК, с изключение на тези, насрочени след съдебна ваканция, предвид 
ползване на годишните отпуски на магистратите. 

Нередовното призоваване много рядко е причина за отлагане на делата, което 

е показател за добра организация на работата на съдебните, служители в 

специализираната администрация.  
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Много добро впечатление прави и липсата на неприключени дела, образувани 

преди 01.01.2014г.  

От проверените ненасрочени дела се констатира, че жалбите по всички тях са 

постъпили в периода м. юни и м. юли 2015г. и делата са образувани веднага, на 

датата на постъпването им в съда. По всички дела на първа страница е приложен 

протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия съдия, с 

констатираните изключения. Жалбите се администрирани своевременно и копия от 

тях са изпращани на ответниците, с конкретни указания. Повечето разпореждания 

са постановени в същия ден, в който са стъпили жалбите и разпределени делата (с 

изключение на адм. дело № 188/2015г.). 

Безспорно отмяната на хода по същество е допустимо от закона процесуално 

средство за поправяне на грешки и отстраняване на пропуски в хода на процеса, с 

което, обаче, не следва да се злоупотребява, с оглед забавяне движението на 

производството и нарушаване правата на страните в него. 

По единадесет от посочените в справката 37 дела, ходът по същество е бил 

отменен, след преценката на докладчика, че производствата следва да бъдат 

прекратени, поради недопустимост на жалбите. По административните дела 

наличието на правен интерес от оспорване на даден административен акт не винаги 

е явно и следва да се събират доказателства, включително и експертизи, особено по 

дела по ЗУТ. Не може да се каже същото, когато производството се прекратява 

поради просрочие на подадената жалба, тъй като проверката за допустимост следва 

да се извършва своевременно, а не едва в срока за произнасяне, както се установи 

по адм. дело № 223/2013г. 

Проверяващите не считат оправдана отмяната на хода по същество по трите 

описани касационни дела (№ 60/2013г.; № 163/2014г. и № 142/2014г.), по които 

липсата на пълномощно към касационната жалба, неизпълнени указания за 

събиране на доказателства и наличие на основания за отвод на член на състава, е 

следвало да се установят преди обявяването на делата за решаване. Други три адм. 

дела са с ОХС по различни причини: (№ 134/2013г. - за да се конституират 

заинтересовани страни, адм. дело № 79/2014г. - нередовно призована страна,   адм. 

дело № 98/2015г. – направен, едва след постановяване на разпореждане за 

отстраняване на нередовности и провеждане на с.з., отвод, които също е можело да 

се установят своевременно и да се избегне възстановяването на висящността на 

споровете. 

Голямата част от определенията за ОХС са постановени поради недостатъчна 

изясненост на спора от фактическа страна и необходимостта от събирането на 

допълнителни доказателства. Административно дело № 113/2014г. е с ОХС поради 

констатирани противоречия в заключението на вещото лице, по адм. дело № 

259/2014г. (и двете на доклад на съдия Младенска) е била назначена повторна ТЕ, 

които несъответствия безспорно е следвало да се отстранят преди приключването 

на съдебното дирене. Подобно е положението и по адм. дело № 60/2014г., по което 

е направена преценката за неясноти в подадената жалба, по адм. дела №№ 

43/2013г., 340/2012г., 347/2012г., 265/2013г., пък не е била представена цялата 

административна преписка. Едва след обявяването на адм. дело № 187/2013г. за 
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решаване, съдът е констатирал, че началникът на ДНСК не е бил надлежно 

представляван. 

Извършената проверка на делата, по които ходът по същество е бил отменен, 

налага препоръката в проверявания съд за по-задълбочено проучване още с 

образуването на делото и прегледа на редовността и допустимостта на жалбите, 

конституирането на страните, необходимата яснота в претенцията и преглед на 

наличния доказателствен материал, преди приключването на съдебното дирене. А 

след като делата с отменен ход по същество в АС-Смолян за проверявания период 

съвсем не са малко и 20 от тях са по дела на един докладчик, въпросът следва да 

бъде обсъден на общо събрание на съдиите и да се набележат конкретни мерки за 

преодоляването му. 

По отношение на спрените производства, проверяващият екип препоръчва да 

се спазва чл. 38, т. 10 ПАС, като съдебният служител в служба „Съдебно 

деловодство” проверява ежемесечно делата (без движение и спрени) и ги докладва 

на съдията докладчик. Следва да се спазва и задължението по чл. 88 ПАС всички 

ненасрочени дела да се докладват ежемесечно на административния ръководител. 

Доказателства за извършените всеки месец проверки следва да се съдържат по 

делото, с подпис и дата на извършилия проверката деловодител (не на листчета с 

трудно четлив почерк, без дата и подпис на  извършилия справката). 

Проверените дела с регламентирани кратки процесуални срокове са 

образувани и разпределяни в деня на постъпване на жалбите в съда, без 

изключение, администрирани са без забава, насрочвани са своевременно и 

решенията по тях са постановявани в законоустановения седмодневен срок. 

Установена бе различна практика по отношение на акта за насрочване на делото в 

о.с.з. – някои съдии постановяват разпореждане, а други - определение. С акта за 

насрочване част от съдиите са докладвали делото подробно, а други бланкетно - 

само са конституирали страните и са посочвали датата, за която са насрочили о.с.з. 

. В някои случаи в акта за насрочване липсва и произнасяне по представените с 

жалбата писмени документи или същите не са посочени по опис. Делата са 

приключвали в рамките на три, четири съдебни заседания, почти не са отсрочвани. 

Заключенията по допуснатите експертизи са депозирани своевременно и работата 

на вещите лица не е била причина за отлагане на делата. 

С оглед констатираното, е препоръчително да бъде отстранена установената 

различна практика, а съдиите да продължават и в бъдеще да спазват 

регламентираните кратки процесуални срокове по този вид дела. Препоръчително е 

да се спазва и изискването за отбелязване при издаване на изпълнителен лист - чл. 

403, ал.2 ГПК. 

Частните административни дела са образувани в деня на постъпване на 

искането по чл. 75, ал. 1 ДОПК, чл. 121, ал. 5 ДОПК и др., без изключение.   

Спазени са предвидените процесуални срокове за постановяване на съдебния 

акт, като всички съдии са постановявали окончателните определения по искания по 

реда на ДОПК в деня на постъпването им в съда. Делата са разпределяни на 

случаен принцип, за което са приложени протоколи, подписани от разпределящия 

съдия. Не бе констатирано забавяне на съдопроизводството. По всички частни 
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административни дела, по които съдът уважава направените искания по чл.75, ал.1 

ДОПК или по чл.121, ал.1 АПК, в определенията е посочен изричен срок за 

разкриване на сведенията или за продължаване действието на наложените 

обезпечителни мерки, за разлика от други съдилища, където бе установено, че 

липсва срок. С оглед установената нееднаква практика относно определяне на 

началния и крайния момент на посочения срок за разкриване на данни, 

съставляващи данъчна и осигурителна информация за физическо лице, би следвало 

същата да се уеднакви.   

Отводи и самоотводи от съдиите се правят сравнително рядко и не може да се 

обоснове тенденция за злоупотреби. Отводите са мотивирани. Не са констатирани 

отводи на целия съд и препращане на делото в друг съд. 

Впечатление прави, че отводите по чл. 22, ал.1, т. 5 от ГПК са по - редки, а  

като правно основание се ползва най-често разпоредбата на чл. 22, ал.1, т. 6 от 

ГПК: „относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат 

основателно съмнение в неговото безпристрастие”, като прекалено широко се 

тълкува и неправилно се прилага текста при основание за самоотвод.  Волята на 

законодателя и на създаваната от ВКС практика, е хипотезата на чл.22, ал.1, т.6 от 

ГПК да  се прилага само и единствено в случаите, когато на съдията е поискан 

отвод от страна по делото. Съображения в този смисъл са дадени в писмо на 

Председателя на ВКС - изх. № 236/11.06.2015г., изпратено до всички съдилища и 

до ИВСС, с цел обръщане на внимание на съдиите. 

Независимо от ниската съдебна натовареност, похвално е старанието на 

съдиите в АдС-Смолян, които за трите периода на проверката не са допуснали 

просрочие по нито един от постановените съдебни актове. Проверяващият екип 

счита, че тази отлична съдебна практика следва да бъде поощрена и насърчена да 

продължи и в бъдеще. 

В хода на извършената комплексна проверка проверяващият екип намира, че 

всички съдии, въпреки някои пропуски, описани в обстоятелствената част на Акта, 

се стараят, работят задълбочено и професионално по образуването, движението и 

приключването на административните дела.  

Наред с установените несъществени слабости, следва да се отбележи, че 

усилия са положили и съдебните служители, които изпълняват задълженията си 

срочно и отговорно, което е необходимо да бъде отразено при тяхното атестиране. 

 

 

В обстоятелствената част на настоящия акт са описани и допуснати 

нарушения и пропуски, за което и с оглед правомощията на ИВСС по чл. 58 ЗСВ, 

ще бъдат направени и конкретни препоръки, с цел подобряване организация на 

дейността по движение и приключване на административните дела, отстраняване 

на пропуските и повишаване на качеството на правораздавателната дейност в АС-

Смолян. 

 

 

V. П Р Е П О Р Ъ К И 
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ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И НА 

ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 

 

П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

1. Административният ръководител - председател на Административен съд 

– Смолян ( И.Ф.) да продължава и в бъдеще много добрата организация 

на дейността в АдС - Смолян, констатирана при извършената настояща 

комплексна планова проверка; 

 

2. Председателят на Административен съд – Смолян да създаде 

организация и да контролира пълното и точно водене на Регистъра на 

съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК, според изискванията на чл. 50 б 

ПАС, както и за отстраняване на конститираните слабости при водене 

на деловодните книги и регистри и при обявяване на съдебните актове в 

книгата за открити заседания и в регистъра по чл. 235, ал.5 ГПК; 

 

3. Председателят на Административен съд – Смолян да създаде 

организация в бъдеще съдебните заседания да не се отсрочват, в интерес 

на страните в процеса. При необходимост, отсрочването да се извършва 

само по изключение, в съответствие с предвидените процесуални и 

вътрешни правила; да упражнява правомощията си за контрол върху 

дейността на съдебната администрация и спазване на чл. 38,т.10 и чл. 88 

ПАС по отношение на делата без движение, ненасрочените дела и за 

ежемесечно администриране на спрените производства, с оглед срочното 

им възобновяване, ако са отстранени пречките за движението им; 

 

4. Съдиите от Административен съд - Смолян и особено съдия Калинка 

Младенска, да вземат мерки за по-задълбочена предварителна 

подготовка на делата преди насрочването им в открито съдебно 

заседание и преди обявяване ход на делата по същество, с цел 

недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство; 

 

5. Председателят на Административен съд – Смолян да предложи на общо 

събрание на съдиите обсъждане и уеднаквяване на практиката на съда, 

във връзка с първоначалното насрочване на делата в отрито съдебно 

заседание, произнасяне по доказателствата, конституиране на страните в 

процеса и определяне на срока по дела с правно основание чл. 75, ал.1 

ДОПК или  чл.121, ал.1 АПК; 
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6. Съдиите от Административен съд - Смолян да продължат отличната си 

практика и в бъдеще да постановяват съдебните си актове в срок, 

съобразно изискването по чл. 172, ал. 1 от АПК; 

 

7. Председателят на Административен съд – Смолян да упражни 

правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и след съдебната ваканция, 

в срок до края на м. септември 2015г. да свика Общо събрание на съда, 

на което да запознае всички съдии и съдебни служители с констатациите, 

да се анализират изводите и да се обсъди предприемането на мерки за 

изпълнение на препоръките по настоящия Акт. 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям двумесечен 

срок, от получаване на настоящия акт, за изпълнение на препоръките по т.4, т.6 и 

т.8, а за препоръките по останалите точки от настоящия акт определям срок 

постоянен. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, и.ф. Председател на 

АдС-Смолян да предприеме конкретни мерки, за които да уведоми писмено, в срок 

до два месеца от получаване на Акта, Главния инспектор на Инспектората към 

ВСС за изпълнението на дадените препоръки, като изпрати и преписи от протокола 

от проведеното общо събрание на съда, от издадени заповеди, правила и други 

документи.  

 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на и.ф. Председател на АдС-

Смолян, който следва писмено да запознае проверените съдиите с акта и да 

уведоми незабавно писмено ИВСС за датата на връчването му на съдиите и 

ръководството на съда. 

 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт, Актът да се 

изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Върховен административен съд. 

 

                                            

             

                                               ИНСПЕКТОР: 

                                                                                                                                                             

                                                                 

                                                                          ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 


