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ОБЩИ ЧАСТИ

Настоящата годишна планова проверка в Административен съд –
Смолян се извърши на основание чл. 58 от Закона за съдебната власт,
съгласно приетата годишна програма за провеждане на планови проверки
от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите
и следствените отдели в окръжните прокуратури за 2022г. и Заповед №
ПП-22-52/13.09.2022г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет. Проверката се осъществи в периода от 26.09.2022г. до
30.09.2022г. от инспектор Игнат Георгиев и експертите Атанас Попов и
Кирил Генов.

Проверяван период

Проверката обхваща периода от 01.01.2020г. до 31.12.2021г.

Обхват на проверката

Проверката включва цялостната дейност на Административен съд –
Смолян, а именно: организация на административната дейност на съда;
организация по образуването на делата и спазването на чл.80 от
Правилника за администрацията на съдилищата, с оглед влиянието върху
натовареността и статистическите данни на съда; организация на
образуването, движението и приключването на административните дела,
образувани през проверявания период.

Цел на проверката

Проверката има за цел да установи и документира действителното
състояние на дейността на Административен съд – Смолян  за
проверявания  период, с оглед предприемане на  съответните законови
мерки.

Предмет на проверката

Проверка на административните дела и касационните
административни дела, разгледани от Административен съд – Смолян;
Проверка на документи свързани с  организация на административната
дейност на съда.

Задача на проверката

Задачата на проверката е определена, съгласно приетата от
Инспектората към Висшия съдебен съвет Методика за провеждане на
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проверки на органите на съдебната власт, от екипи на Инспектората към
Висшия съдебен съвет

Метод на извършване на проверката

Непосредствена проверка на деловодните книги, делата и всички
относими към проверката документи; анализ на проверената
документация; случайно подбрани дела и събеседване с административния
ръководител и съответно със съдиите.

Проверката констатира следното:

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

1. Административно ръководство
           През проверявания период, както и към момента на проверката,
Административен ръководител на съда, председател е бил съдия ИГНАТ
КОЛЧЕВ. Считано до 05.03.2020 год. съдия Васил Банков Чалъков е
изпълнявал длъжността „Заместник административен ръководител-зам.-
председател“ на Административен съд – Смолян. Съгласно решение на
ВСС по протокол № 7 от 25.02.2020 год., т. 15, на основание чл. 165, ал. 1,
т. 1 от ЗСВ същият е освободен от заеманата длъжност и като съдия. За
времето от 13.05.2020 год. до 13.07.2021 год., длъжността „Заместник на
административния ръководител – зам.-председател“ е изпълнявана от
съдия Добринка Иванова Грибачева-Узунова.

2. Щатна осигуреност.

2.1. Съдии
През двете години на проверявания период Административен съд-

Смолян е разполагал с 5 /пет/ щатни бройки за съдии. Всички щатове са
били заети.  Четири от щатовете са заети от титуляри, и една щатна бройка
е заета от командирован съдия от Районен съд – Смолян, съгласно Заповед
№ 1130 от 14.05.2020 год. на Председателя на ВАС, считано от 18.05.2020
год. Командироването е в сила и към  момента на проверката. В
Административен съд-Смолян правораздават следните съдии:

1. Игнат Цветков Колчев – „Административен ръководител –
председател“

2. Васил Банков Чалъков – зам.административен ръководител до
05.03.2020г;

3. Добринка Иванова Грибачева-Узунова- съдия;
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4. Красимира Вергилова Селенова - съдия
5. Калинка Илиева Младенска - съдия
6. Петя Райчева Оджакова – командирован съдия от Районен съд

Смолян,считано от 18.05.2020.
          Всеки от посочените съдии е председател на едноличен състав.
Последните нямат номерация.

Със Заповед № 175 от 24.09.2019 год. на Председателя на съда е
определено следното разпределение на съдиите по касационни състави,
считано от 01.10.2019 год.

I-ви касационен състав заседава във вторник:
- Игнат Цветков Колчев
- Добринка Иванова Грибачева-Узунова
- Красимира Вергилова Селенова
II-ри касационен състав заседава в  сряда:
- Васил Банков Чалъков
- Добринка Иванова Грибачева-Узунова
- Калинка Илиева Младенска
Съгласно Заповед № 83 от 15.05.2020 год. на Председателя на съда е

определено ново разпределение на съдиите по касационни състави,
считано от 18.05.2020 год. до момента на проверката, а именно:

I-ви касационен състав, заседава във  вторник:
- Игнат Цветков Колчев
- Красимира Вергилова Селенова
- Петя Райчева Оджакова
II-ри касационен съставзаседава в сряда:
- Добринка Иванова Грибачева-Узунова
- Калинка Илиева Младенска
- Петя Райчева Оджакова
2.2. Съдебни служители

          През проверявания период са били действащи 16 щатни бройки за
съдебни служители, които са били заети. Щатът за съдебни служители
включва административен  секретар, гл. счетоводител, системен
администратор, 3-ма съдебни секретари, 5-ма съдебни деловодители,
съдебен архивар, 2-ма призовкари, куриер и шофьор. Куриерът съвместява
трудовата си функция с тази на хигиенист, а шофьорът е  работник
поддръжка. През 2021г. щатът за съдебни служители е увеличен с една
щатна бройка за „съдебен помощник“. Последният съвместява функции с
тези на „Длъжностно лице по защита на данните в съда“.
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        3. Материална база. Условия на труд.

Административен съд - Смолян се помещава на последен, специално
надстроен етаж в Съдебна палата на гр. Смолян. Съдиите работят в
самостоятелни климатизирани кабинети. Няма недостиг на работна площ.
Обособени са помещения за деловодство, за съдебните секретари, както и
за другите служби на съда. Откритите съдебни заседания се провеждат в
една съдебна зала, като всеки от едноличните и касационни състави
разполага достатъчно време със залата. Предвид противоепидемичната
обстановка наложена в страната през 2020г., със заповед на председателя
на съда, като съдебна зала е била оборудвана и използвана и така
наречената зимна градина на съда.  Материалната база на
Административен съд-Смолян е нова и поддържана. Същата е напълно
достатъчна за нормалното функциониране на съда.

4. Техническа обезпеченост.

  Административният съд – Смолян разполага с   3 бр. сървъри, двата
от които са придобити през 2008 година, а третият през 2021г. Съдът
разполага също с 28 работни станции, в която бройка са включени
компютрите от всички работни места, компютрите за зали, електронните
табла, компютър за архив, рутер и клиентски компютър в стая за четене на
делата. Повечето от тях са с операционна система MS Windows 10
Profesional.

Компютърната мрежа е от съвременен тип, 7-ма категория и
осигурява скорост на предаване на данните 1 Gbps до всички работни
места. Съдът разполага и с 6 скенера, четири от които са модел Brother
ADS-2200 и два скенера са модел Brother ADS-2400N. На разположение на
съда е и електронно табло. Данните показват, че Административен съд-
Смолян е технически обезпечен за нормална работа.

             5. Информационно обслужване и информационни технологии
В  Административен съд – Смолян се използват следните

програмни продукти:
-   САС „ Съдебно деловодство” ;
-   Централизирана система за случайно разпределение на делата;
-   Система за изчисляване натовареността на съдиите;
-  3 модула на ПП ”Аладин” на „Микрокомплекс интернешънъл”

ООД- София;
-   Счетоводна програма “Конто”;
-   Правно- информационна система “Апис”;
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          Административен съд –Смолян поддържа актуална деловодна
система на съда - САС и инсталираните към нея допълнителни
комуникационни модули.

Административен съд- Смолян поддържа интернет страница с
разнообразна и полезна за потребителите информация, относно дейността
на съда.

Към момента на проверката. Административен съд  - Смолян е с
нова интернет страница, съобразно  реализирания унифициран шаблон на
интернет страниците на съдилищата. В съответствие с изискванията на
Закона за съдебната власт в нея се поддържа актуална информацията за
дейността на съда, публикуват се графици на заседанията, обявяват се
всички съдебни актове незабавно след постановяването им, ведно със
съдебните  протоколи, като информацията е изнесена при съобразяване с
изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита
на класифицираната информация. По този начин се улеснява достъпа до
информация на гражданите и адвокатите, а от друга страна се отклонява
потока към деловодствата на съда.

През проверявания период, съдът  е обновявал и поддържал
ежедневно актуално състоянието  на своята Интернет страница. Към
настоящия момент интернет страницата на Административен съд-
Смолян покрива всички стандарти за активна, ефективна комуникация и
обратна връзка с потребителите на информация.

Използваните информационни продукти и технологии в
Административен съд – Смолян през проверявания период позволяват
бързи и лесни справки по делата, с което се осигурява откритост,
достоверност и пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на чл.
77, ал.1 от ПАС. Внедрените счетоводни продукти улесняват ръководната
дейност и вземането на управленски решения от страна на
административното ръководство.

           6. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор

Делата в Административен съд-Смолян се разпределят на основание
утвърдени със заповед на председателя на съда „Вътрешни правила за
случайно разпределение на делата на основание чл.9 от ЗСВ“

Съгласно същите, постъпилите в Административен съд – Смолян
оспорвания се разпределят от председателя, а при негово отсъствие от
зам.-председателя или упълномощено лице, съгласно издадена заповед, на
принципа на случайния подбор чрез Централизирана система за
разпределение на делата (ЦСРД), по материя и видове.
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 Разпределянето на делата се извършва в деня на постъпването им
или на следващия работен ден, измежду всички съдии, съобразно
поредността на постъпването им.

 С правилата  са определени два вида дела: административни,
разделени на следните подгрупи - ЗУТ и ЗКИР; нормативни актове;
данъчни дела, други административни дела; касационни административни
дела; частни административни дела и касационни административно-
наказателен характер, които са разделени на следните подгрупи - КАНД и
ЧКАНД.

  Правилата определят различни хипотези на разпределение.
            Така, при връщане на дело на първоинстанционния съд поради
неправилното му администриране, поправка на явна фактическа грешка,
допълване на решението, отстраняване на нередовности, при последващо
внасяне на делото, то се разпределя на първоначално определения
докладчик.

При постъпване на допълнителна касационна жалба срещу
допълнително решение, същото се разпределя на определения докладчик
по първоначалната касационна жалба.

При отмяна/обезсилване на съдебен акт и връщане на делото за
разглеждане от друг състав, при разпределението се изключва съдия-
докладчика, постановил отменения/обезсиления съдебен акт.
           При отвод или самоотвод, разпределените дела се преразпределят
между останалите съдии.

При отсъствие на докладчика повече от 1 месец, поради болест,
отпуск или командировка, насрочените по време на отсъствието му дела се
преразпределят между останалите съдии.

Делата, по които с жалбата е направено искане по чл. 60 от АПК се
разпределят само между присъстващите съдии.

Бързите производства се разпределят на дежурните съдии, съобразно
месечен график за дежурства, който се одобрява със заповед на
председателя на съда в началото на всеки календарен месец. По
изключение, същият може да бъде променен при отсъствие на дежурния
съдия.

          За разпределението на всяко дело системата генерира протокол от
извършения избор, който остава на сървъра на ВСС, разпечатва се на
хартиен носител, подписва се от разпределящия и се прилага към всяко
конкретно дело. За деня се разпечатва общ протокол, който се съхранява
при председателя.
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7. Дежурства

Дежурствата се определят с  месечен график, който се одобрява със
заповед от председателя на съда. По изключение графикът може да бъде
променен при отсъствие на дежурния съдия. По дежурство се разглеждат
бързите и незабавните  производства.

8.Обща натовареност на съда и продължителност на
производствата.

          По данни от справките за дейността на съдиите, в Административен
съд Смолян/утвърдени от ВСС с протокол №3/21.01.09г., изм. и доп. от
ВСС с протокол №49/01.10.15г./ през  2020г. са разгледани 663
административни, частни административни и касационни дела, от които
постъпили през годината са 587 дела и са останали за разглеждане от
предходен период 76 дела. Приключени са 556 дела или 84 на сто от
делата, от които 450 дела са свършени с  решение и 106 дела са
прекратени.  Щатната натовареност на съдия в АдмС-Смолян за 2020г. е
11.05 дела за разглеждане и 9.27 свършени дела. Действителната
натовареност е била 11.43 дела за разглеждане и 9.59 свършени дела..
Висящността на съда е увеличена в края на 2020г. в сравнение с началото
на периода  на 107 дела, или  с 31 дела. Продължителността на
производствата в Адм.С-Смолян, при 76% от делата е била до 1 месец.

По данни от справките за дейността на съдиите, в Административен
съд Смолян през  2021г. са разгледани 625 административни, частни
административни и касационни дела, от които постъпили през годината са
518 дела и са останали за разглеждане от предходен период 107 дела.
Приключени са 543 дела или 87 на сто от делата, от които 447 дела са
свършени с решение и 96 дела са прекратени. Останали са несвършени 82
дела. Щатната натовареност на съдия в АдмС-Смолян за 2021г. е 10.42
дела за разглеждане и 9.08 свършени дела. Действителната натовареност е
била същата. Висящността на съда е намалена  с 25 дела, на 82 дела.
Продължителността на производствата в Адм.С-Смолян през 2021г., при
73% от делата е била до 1 месец.

9.Процентна натовареност на съдиите и уплътненост на
съдебните заседания

По силата на решение на Общото събрание на съдиите, всички съдии
са с натовареност от 100%



9

Със заповед на председателя на съда  са определени и заседателните
дни от седмицата за всеки от първоинстанционните  и касационните
състави. Съставите разполагат с достатъчно време за провеждане на
открити съдебни заседания в залата на АдмС-Смолян.

9.1.Натовареност по първоинстанционни дела.

По данни от Справки за дейността на съдиите в АдмС – Смолян,
/утвърдени от ВСС с протокол №3/21.01.09г., изм. и доп. от ВСС с
протокол №49/01.10.15г./, през проверявания период – 01.01.2020г. –
31.12.2021г:

           Съдия Игнат Колчев е разгледал в открито заседание 172
първоинстанционни административни  дела. Свършени са 142 дела,  от
които 110 дела са приключени с решение и 32 дела приключени с
определение за прекратяване;

Съдия Васил Чалъков е разгледал в открито заседание 5
първоинстанционни административни дела. Свършени са 5 дела, от които
4 дела са  приключени с решение и 1 дело е приключено с определение за
прекратяване;

Съдия Добринка Грибачева е разгледала в открито заседание 181
първоинстанционни административни дела. Свършени са 142 дела от
които 103 дела са приключени с решение и 39 дела са прекратени;

Съдия Красимира Селенова е разгледала в открито заседание 165
първоинстанционни административни дела. Свършени са 144 дела,  от
които 106 дела са приключени с решение и 38 дела  с определение за
прекратяване.

           Съдия Калинка Младенска е разгледала в открито заседание 174
първоинстанционни административни дела. Свършени са 148 дела, от
които 107 дела са приключени с решение и 41 дела  с определение за
прекратяване.

           Съдия Петя Оджакова е разгледала в открито заседание 122
първоинстанционни административни дела. Свършени са 94 дела, от които
78 дела са приключени с решение и 16 дела  с определение за
прекратяване.
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           9.2.Натовареност по дела подлежащи на разглеждане от
разширени състави

По данни от Справки за дейността на съдиите в АдмС – Смолян,
/утвърдени от ВСС с протокол №3/21.01.09г., изм. и доп. от ВСС с
протокол №49/01.10.15г./, през проверявания период – 01.01.2020г. –
31.12.2021г:

          Съдия Игнат Колчев е разгледал като докладчик в разширен състав
9 административни  дела. Свършени са 9 дела,  от които 8 дела са
приключени с решение и 1 дело е приключено с определение за
прекратяване;

Съдия Васил Чалъков е разгледал като докладчик в разширен
състав 2 административни дела. Свършени са 2 дела, и двете с решение;

Съдия Добринка Грибачева е разгледала като докладчик в
разширен състав 5 административни дела. Свършени са 5 дела, от които 2
дела са приключени с решение и 3 дела са прекратени;

Съдия Красимира Селенова е разгледала като докладчик в
разширен състав 8 административни дела. Свършени са 8 дела, от които 5
дела са приключени с решение и 3 дела  с определение за прекратяване.

           Съдия Калинка Младенска е разгледала като докладчик в
разширен състав 4 административни дела. Свършени са 3 дела, от които 1
дело е приключено с решение и 2 дела  с определение за прекратяване.

           Съдия Петя Оджакова е разгледала като докладчик в разширен
състав 2 административни дела. Свършено е 1 дело с решение.

9.3 Натовареност по касационни дела

По данни от Справки за дейността на съдиите в АдмС – Смолян,
/утвърдени от ВСС с протокол №3/21.01.09г., изм. и доп. от ВСС с
протокол №49/01.10.15г./, през проверявания период – 01.01.2020г. –
31.12.2021г:

          Съдия Игнат Колчев е разгледал като докладчик в касационен
състав 89 касационни административни  дела. Свършени са 83 дела,   от
които 76 дела са приключени с решение и 7 дела са приключени с
определение за прекратяване;
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Съдия Добринка Грибачева е разгледала като докладчик в
касационен състав 91 касационни  административни дела. Свършени са 80
дела, от които 76 дела са приключени с решение и 4 дела са прекратени;

Съдия Красимира Селенова е разгледала като докладчик в
касационен състав 87 касационни административни дела. Свършени са 80
дела, от които 76 дела са приключени с решение и 4 дела  с определение за
прекратяване.

           Съдия Калинка Младенска е разгледала като докладчик в
касационен състав 90 касационни административни дела. Свършени са 82
дела, от които 74 дела са приключени с решение и 8 дела  с определение за
прекратяване.

           Съдия Петя Оджакова е разгледала като докладчик в касационен
състав 77 касационни административни дела. Свършени са 68 дела, от
които 65 дела са приключени с решение и 3 дела  с определение за
прекратяване.

         Изложените данни показват почти еднаква натовареност, както на
първоинстанционните състави, така и на касационните състави. Това
обстоятелство показва, че принципът за електронно разпределение се
спазва неотклонно, което води до равномерност на постъпленията на
отделните съдии.

10. Деловодни книги и регистри - водене и състояние

В съда се водят по години следните книги и регистри:

1. Описна книга административни дела;
2. Описна книга касационни дела;
3. Книга за открити заседания административни дела;
4. Книга за открити заседания касационни дела;
5. Книга за закрити и разпоредителни заседания по
административни дела;
6. Книга за закрити и разпоредителни заседания касационни дела;
7. Входящ дневник;
8. Архивна книга;
9. Книга по чл.251, ал.3 АПК;
10. Книга за получени и върнати призовки и други съдебни книжа;
11. Разносна книга;
12. Азбучен указател административни дела;
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13. Азбучен  указател касационни дела;
14. Книга по чл. 277, ал. 3 от ЗИНЗС;
15. Регистър на изпълнителните листове, издадени за ДТ и суми,
присъдени в полза на съдебната власт;
16. Регистър на актовете, с които преписката е върната,
респективно производството по делото е прекратено и върнато на
първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа
грешка, допълване, изменение в частта за разноските на решението
или за отстраняване на нередовности и за администриране на
жалбата;
17. Изходящ дневник;
18. Дневник за наложените глоби, държавни такси и разноски в
полза на Административен съд гр. Смолян;
19. Регистър на отводите и самоотводите;
20. Регистър на съдебните решения;
21. Регистър на заявленията за регистрация и достъп до дела в
ЕПЕП;

             Книгите и регистрите се водят  акуратно и  последователно, без
изтривания, заличавания и довписвания. Графите се попълват съгласно
изискванията на ПАС.

    В електронната деловодна система са отразени всички
съдопроизводствени действия, което осигурява бърз достъп на страните до
информация по образуването и движението на делата. Редовно водените
книги и регистри и вписването на съдопроизводствените действия в
електронната деловодна система, осигуряват откритост, достоверност и
пълнота на информацията съхранявана в съда, съобразно разпоредбата на
77, ал. 1 от Правилник за администрацията в съдилищата.

11.Организация на работата в Административен съд - Смолян

11.1. Насрочване на делата и организация работата на
деловодството, съдебните секретари и връчителите.

          Делата се насрочват ритмично през интервали, съответстващи на
натовареността на Адм.С-  Смолян и на графика на всеки съдебен състав.

В съда се следи за изтичане на процесуалните срокове, делата се
докладват незабавно на съдиите и разпорежданията им се изпълняват в
срок. Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда.
Съдебните секретари изготвят и предават в срок протоколите от съдебните
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заседания. Призовки и съобщения до страните се изпращат в деня на
произнасянето на съда, или най-късно на следващия ден.

В съда са въведени и действат времеви стандарти. Съгласно същите е
предвиден двудневен срок за докладване на образуваната в дело жалба на
съдия-докладчика; приет е 2-месечен срок, а при усложнения във връзка с
нередовност на жалбата,  4-месечен срок след докладване на делото, за
провеждане на първото открито съдебно заседание; предвидени са също
три различни хипотези на общ срок  за приключване на делото. Времевия
стандарт е отпечатан на бланка, която се прилага по всяко дело.
          Със Заповед на Административния ръководител на съда е регулирана
дейността по прилагане на Наредба № 24/18.11.2009г. за реда и начина за
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база
данни „Население”. Утвърден е редът за извършване на справки и е
определен служител, който може да извършва съответните справки в
системата в диалогов режим.

11.2. Отлагане на дела.

При проверката в Адм.С- Смолян не бяха констатирани случаи на
отлагане на цели открити съдебни заседания, освен по причина на
противоепидемични мерки. Създадена е организация за заместване в
едноличните и касационните състави при внезапно възникнала причина за
отсъствие на съдия.

11.3. Администриране на спрените и ненасрочени дела

Спрените и ненасрочените дела се проверяват ежемесечно
съобразно  разпоредбата на чл.92, ал.1  от ПАС.

11.4. Изгубени и унищожени дела преди изтичане срока им на
съхранение.

          За проверявания период в съда няма загубени дела и дела,
унищожени преди изтичане на срока за съхранение.

11.5. Поощрения и наказания на съдии и съдебни служители.

          За проверявания период в Административен съд-Смолян е поощрен
председателят на съда, съдия Игнат Колчев. По решение №26/21.07.2020г.
на СК на ВСС, съдия Колчев е награден със „Служебна благодарност и
грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните
задължения.
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           За проверявания период няма други поощрения, както и не са
налагани  наказания на съдии и/или служители. Не са образувани и
дисциплинарни производства против съдии.

11.6. Резултати от предишни проверки на Административен съд
Смолян

До настоящата проверка, дейността на Административен съд
Смолян е била проверена  от Инспектората към ВСС на основание Заповед
№ ПП-01-62/16.07.2015г. на главния инспектор. Проверката е приключила
с констатации за добре организирана административна дейност на съда.
Отправени са препоръки за създаване на организация за пълното и точно
водене на Регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК;
създаване на организация за заместване на отсъстващ титуляр на съдебен
състав при внезапно възникнала причина с цел неотлагане разглеждането
на дела в открито съдебно заседание; редовно администриране на делата
без движение и ненасрочените дела и ежемесечно администриране на
спрените дела; по-задълбочена предварителна подготовка на делата преди
провеждане на открито съдебно заседание с оглед ограничаване на
случаите на постановяване на определение за отменен ход по същество,
забавящо съдебното производство; 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 ДОПК.

За изпълнение на препоръките, председателят на Административен
съд-Смолян е отговорил с писмо до главния инспектор на ИВСС.

През проверявания период не е била извършвана проверка на
Административен съд-Смолян от председателя на Върховния
административен съд по реда на чл.122, ал.1, т.9 от Закона за съдебната
власт.

11.7. Участие в обучителни семинари

             През проверявания период, съдиите от АдмС-Силистра са
участвали в 20 обучителни семинара. Съдебните служители от съда са
участвали също в 20 обучения.
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           11.8. Общи събрания на съдиите

           През проверявания период са проведени 10 общи събрания на
съдиите, на които са обсъждани въпроси свързани с организацията на
работата и конкретни правораздавателни проблеми.
         През 2020г. са проведени 3 общи събрания, на които са обсъждани
следните въпроси: 1/обсъждане на тълкувателни дела  №№ 7/19г; 8/19г. по
описа на ВАС; 2/обсъждане на т.д. № 1/19г.по описа на ВАС; 3/ обсъждане
на т.д. № 1/20г. по описа на ВАС.
          През 2021г. са проведени 7 общи събрания, на които са разгледани
следните въпроси: 1/ ЗИД на АПК; 2/ предложение за тълкувателно дело
по приложението на чл.638 от КЗ; 3/ тълкувателно дело №5/2020г. по
описа на ВАС; 4/ изслушване на съдия Игнат Колчев по реда на чл.194,
ал.7  от ЗСВ,  във вр.  с чл.50,  ал.2  от  Наредба №1/09.02.2017г.  на ВСС за
конкурсите на магистрати и избор на административни ръководители; 5/
избор на член на КПЕ на ВАС; 6/ обсъждане на правилата за случайно
разпределение на делата в хипотезата на чл.206, ал.1 от АПК; 7/избор на
резервен член на КПЕ на ВАС.

                                      ІІІ. ОТВОДИ

През проверявания период в Адм.С-Смолян са постановени 20
отвода. Всички отводи са мотивирани и постановени по обективни
причини посочени в разпоредбата на чл.22 от ГПК, прилагана субсидиарно
по реда на чрл.144 от АПК.

    IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА И
СПАЗВАНЕ на чл.80 от ПАС

Проверката установи, че делата  в Административен съд-Смолян
се образуват съобразно разпоредбите на чл.80, ал.1, т.5 от ПАС.
Административните дела се образуват по жалби и протести по реда на
АПК  и по другите закони, предвиждащи съдебен контрол на
административни актове от административен съд. Частни
административни дела се образуват по направените искания и жалби по
реда на АПК и други закони, по които съдът се произнася с определение и
разпореждане.
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          Спазва се и разпоредбата на чл.80, ал.6 от ПАС, съгласно която не се
образуват частни административни дела по искания за спиране на
предварителното изпълнение по чл. 166, ал. 2 от АПК и по искания за
допускане на предварително изпълнение по чл. 167, ал. 1 от АПК.
         Начинът на образуване на делата в Административен съд-Смолян не
повлиява върху натовареността на съдиите и не изкривява статистическите
данни на съда.

  V. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

СЪДИЯ ИГНАТ КОЛЧЕВ

Съдия Игнат Колчев, който е административен ръководител на
АдмС-Смолян е с 24 години стаж по чл.164 от ЗСВ.

1. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,
          РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справки за дейността на съдиите в АдмС – Смолян,
/утвърдени от ВСС с протокол №3/21.01.09г., изм. и доп. от ВСС с
протокол №49/01.10.15г./, през проверявания период – 01.01.2020г. –
31.12.2021г. съдия Колчев  е разгледал в открито заседание 172
първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество са 110
дела  и с определение за прекратяване 32 дела, или общо 142 дела.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 83 на сто.
В началото на периода е имало 9 несвършени първоинстанционни дела, а в
края му 11 дела. Висящността на състава е незначително увеличена  с 2
първоинстанционни дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни
дела: адм. д. №№ 181/20г; 371/20г; 213/20г; 248/20г; 358/20г; 244/21г;
124/21г; 11/21г; 185/21г; 117/21г.

От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия
Колчев бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.

Съдия Колчев е извършвал проверка по редовността и
допустимостта на оспорванията незабавно след  разпределението им. По
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оставените без движение нередовни жалби, на страните са изпращани
съобщения в същия ден. Съдът е прилагал стриктно разпоредбата на чл.159
от АПК при установена недопустимост на жалбите. Съдът е насрочвал
делата незабавно след отстраняване на нередовностите на оспорванията.
Съдът е насрочвал делата с определения по чл.157, ал.1, изр.2 от АПК при
спазване на двумесечния срок, съдържащи разпореждане за конституиране
и призоваване на страните,  указания по чл.171, ал.5 от АПК, както и за
разпределение на доказателствената тежест, съобразно разпоредбата на
чл.170, ал.1 от  АПК.

Заседанията по делата са насрочвани на интервали през месец.
Обикновено делата са разглеждани  в едно до  две съдебни заседания. Не
са установени  случаи на отлагане на насрочени открити съдебни
заседания поради непризовани или нередовно призовани страни, както и
поради неизготвена или нередовно представена експертиза.

През проверявания период, съдия Колчев е постановил  определения
за отменен ход по същество по 9 първоинстанционни дела, а именно:
адм.д. №№ 166/20г; 441/20г; 124/20г; 225/20г; 358/20г; 20/21г; 113/21г;
157/21г; 213/21г. След проверка на посочените дела се установи, че
причината за постановяване на определение за отменен ход по същество и
възобновяване на производствата е субективна, поради опущения на съда
при  проверка редовноста и допустимостта на оспорванията, образувани в
горните дела. Съотношението на делата с постановено определение за
отменен ход по същество, към свършените през проверявания период дела
възлиза на 6 на сто.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период съдия Колчев не е постановявал  съдебни
решения извън едномесечния срок по чл. 172, ал.1 от АПК.

Качество на съдебните актове

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са върнати от обжалване във ВАС 53 съдебни акта,
постановени от съдия Колчев. От наличните данни е видно, че изцяло
потвърдени от касационната инстанция са 29 акта, или 55 на сто от
върнатите от ВАС. Изменени са 5 акта, или 9 на сто и са отменени 19 акта,
или 36 на сто от върнатите актове.
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2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ
НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

През проверявания период съдия Колчев, по данни от справки за
дейността на съдиите през 2020г. и 2021г. е разгледал като докладчик в
касационен състав 89 касационни административни и касационни
наказателни дела. Приключени са 83 дела, или 93 на сто. Съдия Колчев е
проверявал редовността на касационните жалби и е постановявал
разпореждане за насрочване в открито заседание в деня на постъпването
им, или на следващия ден. Делата са разглеждани обикновено в едно
съдебно заседание. Решенията са постановявани в едномесечен срок. Така
е по к.адм.д. №№ 93/20г; 272/20г; 288/20г; 360/20г; 250/21г. и кнад №№
7/20г; 19/20г; 61/20г; 189/20г; 190/20г; 38/21г; 50/21г; 62/21г; 111/21г;
146/21г.

3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ

Касационните жалби против постановените от съдия Колчев съдебни
актове са администрирани незабавно след постъпването им в съда. Съдът е
разпореждал връчване на препис от касационната жалба на противната
страна в деня на постъпването и. Когато касационната жалба е оставена без
движение, на подателя е изпращано съобщение с точни указания, както за
констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им.
Съдът е следил за изтичането на срока за отговор, след който незабавно е
разпореждал изпращане на делото по компетентност на Върховния
административен съд. Така е по адм.д.№№ 29/20г; 237/20г; 245/20г;
263/20г; 364/20г; 64/21г; 81/21г; 127/21г; 219/21г; 265/21г.

          4. ДЕЛА ПО ЧЛ.75 ОТ ДОПК

Проверените дела, образувани по чл.75 от ДОПК, разгледани от
съдия Колчев през 2020г. и 2021г. и подлежащи на разглеждане в
съкратени срокове са образувани в деня на постъпването им. Исканията за
разкриване на данъчна информация са разглеждани в срока по чл.75, ал.2
от ДОПК. Определенията съдържат изричен срок за разкриване на
сведенията, с фиксирани начало и край, в съответствие с разпоредбите на
ДОПК.   Така е по ч.адм.д. №№ 97/20г; 122/20г; 257/20г; 312/20г;
320/20г;230/21г; 245/21г;

5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ
ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ

Относно другите административни дела подлежащи на разглеждане
по съкратени срокове, образувани по разпоредби на ЗУТ, ЗУБ, ИК, АПК,
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ЗОС,  и др. бе установено, че съдия Колчев се произнася своевременно,
при спазване разпоредбите на специалните закони. Така е по адм.д. №№
105/21г; 106/21г; 330/21г.  и ч.гр.д. №№ 153/21г; 65/20г; 15/20г.

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА
ОБРАЗУВАНИ  ПРЕДИ  01.01.2020г.

По данни от изготвените, за целта на проверката справки, в състава
председателстван от съдия Колчев  към датата на проверката са спрени
адм.д. № 108/20г. и адм.д. № 265/22г.  Делата са редовно администрирани,
за което са приложени съответните справки.

7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК

През проверявания период, съдия Колчев е разгледал 9 искови
производства по АПК. Незабавно след образуването на делата, съдия
Колчев се е произнасял с разпореждане по чл.131 от ГПК за изпращане на
препис от исковата молба на противната страна, за отговор в едномесечен
срок. След изтичане на срока, съдия Колчев е постановявал определение по
чл.140 от ГПК, включващо и проект за доклад със съдържание предписано
от разпоредбата на чл.146 от ГПК. Делата са насрочвани бързо и
разглеждани обикновено в едно открито съдебно заседания. Така е по
адмд. №№ 285/20г; 354/20г; 107/21г; 277/21г; 298/21г.

СЪДИЯ ВАСИЛ ЧАЛЪКОВ

 Съдия  ВАСИЛ ЧАЛЪКОВ е освободен от длъжност „съдия“  и като
зам.председател на съда с решение на ВСС по реда на чл.165, ал.1, т.1 от
ЗСВ, поради навършване на пенсионна възраст към 05.03.2020г. Предвид
това обстоятелство  дейността му не е проверявана.

СЪДИЯ ДОБРИНКА ГРИБАЧЕВА-УЗУНОВА

Съдия Добринка Грибачева е с 24 години стаж по чл.164 от ЗСВ.

1. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,
              РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справки за дейността на съдиите в АдмС – Смолян,
/утвърдени от ВСС с протокол №3/21.01.09г., изм. и доп. от ВСС с
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протокол №49/01.10.15г./, през проверявания период – 01.01.2020г. –
31.12.2021г. съдия Грибачева е разгледала в открито заседание 181
първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество са 103
дела  и с определение за прекратяване 39 дела, или общо 142 дела.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 57 на сто.
В началото на периода е имало 14 несвършени първоинстанционни дела, а
в края му 18 дела. Висящността на състава е увеличена незначително   с 4
първоинстанционни дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни
дела: адм. д. №№ 53/20г; 119/20г; 147/20г; 169/20г; 265/20г; 126/21г;
232/21г; 241/21г; 290/21г; 320/21г.

От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия
Грибачева бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.

Съдия Грибачева е извършвала проверка по редовността и
допустимостта на оспорванията в рамките на 2 до 3 дни след
разпределението им. По оставените без движение нередовни жалби, на
страните са изпращани съобщения в същия ден. Съдът е прилагал стриктно
разпоредбата на чл.159 от АПК при установена недопустимост на жалбите.
Съдът е насрочвал делото незабавно след отстраняване на нередовностите
на оспорванията. Съдът е насрочвал делата с определения по чл.157, ал.1,
изр.2 от АПК при спазване на двумесечния срок, съдържащи разпореждане
за конституиране и призоваване на страните,  указания по чл.171, ал.5 от
АПК, както и за разпределение на доказателствената тежест, съобразно
разпоредбата на чл.170, ал.1 от  АПК.

Заседанията по делата са насрочвани на интервали през месец.
Обикновено делата са разглеждани  в едно до  две съдебни заседания. Не
са установени  случаи на отлагане на насрочени открити съдебни
заседания поради непризовани, или нередовно призовани страни, както и
поради неизготвена или нередовно представена експертиза.

През проверявания период, съдия Грибачева е постановила 4
определения за отменен ход по същество по адм.д. №№ 43/20г; 363/20г;
144/21г; 274/21г. Причината за постановяване на определение за отменен
ход по същество по посочените дела и възобновяване на производствата е
субективна, поради опущения на съда при  проверка редовността и
допустимостта на оспорванията, или поради установена необходимост от
допълнителни доказателства в срока за произнасяне на съда с решение.
Съотношението на делата с постановено определение за отменен ход по



21

същество, към свършените през проверявания период дела, възлиза на 3 на
сто.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период съдия Грибачева е постановила 17
съдебни решения извън едномесечния срок по чл. 172, ал.1 от АПК, но
просрочията в някои случаи са незначителни, а в други не излизат извън
рамките на разумния срок по чл.13 от ГПК, прилаган субсидиарно по реда
на чл.144 от АПК.

Качество на съдебните актове

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са върнати от обжалване във ВАС 57 съдебни акта,
постановени от съдия Грибачева. От наличните данни е видно, че изцяло
потвърдени от касационната инстанция са 38 акта, или 67 на сто от
върнатите от ВАС. Изменени са 2 акта, или 5 на сто и са отменени 16 акта,
или 28 на сто от върнатите актове.

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ
НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

През проверявания период съдия Грибачева, по данни от справки за
дейността на съдиите през 2020г. и 2021г. е разгледала като докладчик в
касационен състав 91 касационни административни и касационни
наказателни дела. Приключени са 80  дела, или 88 на сто. Съдия Грибачева
е проверявала редовността на касационните жалби и е постановявала
разпореждане за насрочване в открито заседание в деня на постъпването
им, или на следващия ден. Делата са разглеждани обикновено в едно
съдебно заседание. Решенията са постановявани в едномесечен срок. Така
е по к.адм.д. №№ 3/20г; 51/20г; 201/20г; 143/21г. и по кнахд №№ 1/20г;
50/20г; 69/20г; 151/20г; 164/20г; 49/21г; 103/21г; 122/21г; 155/21г;
171/21г.

3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ

Касационните жалби против постановените от съдия Грибачева
съдебни актове са администрирани незабавно след постъпването им в съда.
Съдът е разпореждал връчване на препис от касационната жалба на
противната страна в деня на постъпването и. Когато касационната жалба е
оставена без движение, на подателя е изпращано съобщение с точни
указания, както за констатираните пропуски, така и за последиците от
неизпълнението им. Съдът е следил за изтичането на срока за отговор, след
който незабавно е разпореждал изпращане на делото по компетентност на
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Върховния административен съд. Така е по адм.д.№№ 10/20г; 105/20г;
143/20г; 251/20г; 362/20г; 24/21г; 121/21г; 200/21г; 205/21г. 238/21г.

          4. ДЕЛА ПО ЧЛ.75 ОТ ДОПК

През 2020г. и 2021г., съдия Грибачева е разгледала 9 дела  по чл.75
от ДОПК, подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са
образувани в деня на постъпването им. Исканията за разкриване на
данъчна информация са разглеждани в срока по чл.75, ал.2 от ДОПК.
Определенията съдържат изричен срок за разкриване на сведенията, с
фиксирани начало и край, в съответствие с разпоредбите на ДОПК. Така е
по ч.адм.д. №№ 64/20г; 137/20г; 158/20г; 366/20г; 7/21г; 74/21г; 142/21г;
269/21г.300/21г.

5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ
ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ

Относно другите административни дела, подлежащи на разглеждане
по   съкратени срокове, образувани по разпоредби на ЗУТ, ЗУБ, ИК, АПК,
ЗОС, ИК, ЗУСЕСИФ  и др. бе установено, че съдия Грибачева се произнася
своевременно, при спазване разпоредбите на специалните закони. Така е
по адм.д. №№ 143/20г; 246/20г; 162/21г; 205/21г; 262/21г; 302/21г.

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА
ОБРАЗУВАНИ  ПРЕДИ  01.01.2020г.

По данни от изготвените, за целта на проверката справки, в състава
председателстван от съдия Грибачева няма висящи дела образувани преди
01.01.2020г.

Спрени са две дела, които са администрирани редовно.

7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК

През проверявания период, съдия Грибачева е разгледала 6 искови
производства по АПК. Съдия Грибачева проверява редовността на
исковата молба до 20 календарни дни след образуването и в дело.
Произнася се с определение за внасяне на делото в открито съдебно
заседание, в което конституира страните, насрочва открито съдебно
заседание и разпорежда изпращане на препис от исковата молба на
ответника за отговор по реда на чл.131 от ГПК. Открито съдебно заседание
се насрочва в двумесечен срок от образуване на делото. Делата са
разглеждани обикновено в едно или две  открити съдебни заседания. Така
е по адм.д. №№ 180/19г; 54/20г; 128/20г; 286/20г; 5/21г; 229/21г.
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СЪДИЯ КРАСИМИРА СЕЛЕНОВА

        Съдия  Красимира Селенова е  с 15 години  стаж по чл.164 от ЗСВ.

1.  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,
              РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справки за дейността на съдиите в АдмС – Смолян,
/утвърдени от ВСС с протокол №3/21.01.09г., изм. и доп. от ВСС с
протокол №49/01.10.15г./, през проверявания период – 01.01.2020г. –
31.12.2021г. съдия Селенова е разгледала в открито заседание 165
първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество са 106
дела  и с определение за прекратяване 38 дела, или общо 144 дела.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 87 на сто.
В началото на периода е имало 14 несвършени първоинстанционни дела, а
в края му 9 дела. Висящността на състава е намалена с 5
първоинстанционни дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни
дела: адм. д. №№ 109/20г; 159/20г; 221/20г; 356/20г; 376/20г; 32/21г;
38/21г; 108/21г; 239/21г; 299/21г.

От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия
Селенова бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.

Съдия Селенова е извършвала проверка по редовността и
допустимостта на оспорванията незабавно  след  разпределението им. По
оставените без движение нередовни жалби, на страните са изпращани
съобщения в същия ден. Съдът е прилагал стриктно разпоредбата на чл.159
от АПК при установена недопустимост на жалбите. Съдът е насрочвал
делото незабавно след отстраняване на нередовностите на оспорванията.
Съдът е насрочвал делата с определения по чл.157, ал.1, изр.2 от АПК при
спазване на двумесечния срок, съдържащи разпореждане за конституиране
и призоваване на страните,  указания по чл.171, ал.5 от АПК, както и за
разпределение на доказателствената тежест, съобразно разпоредбата на
чл.170, ал.1 от  АПК.

Заседанията по делата са насрочвани на интервали през месец.
Проверените  делата са разглеждани  в две или  три съдебни заседания. Не
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са установени  случаи на отлагане на насрочени открити съдебни
заседания поради непризовани, или нередовно призовани страни, както и
поради неизготвена или нередовно представена експертиза.

През проверявания период, съдия Селенова е постановила 3
определения за отменен ход по същество по адм.д. №№ 283/20г; 192/21г.
и 267/21г. И в трите случая, съдът е възобновил производството поради
субективни причини, дължащи се на негово опущение. Съотношението на
делата с постановено определение за отменен ход по същество, към
свършените през проверявания период дела, възлиза на 2 на сто.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период съдия Селенова не е постановявала
съдебни решения извън едномесечния срок по чл. 172, ал.1 от АПК.

Качество на съдебните актове

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са върнати от обжалване във ВАС 58 съдебни акта,
постановени от съдия Селенова. От наличните данни е видно, че изцяло
потвърдени от касационната инстанция са 37 акта, или 64 на сто от
върнатите от ВАС. Изменени са 3 акта, или 5 на сто и са отменени 18 акта,
или 31 на сто от върнатите актове.

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ
НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

През проверявания период съдия Селенова, по данни от справки за
дейността на съдиите през 2020г. и 2021г. е разгледала като докладчик в
касационен състав 87 касационни административни и касационни
наказателни дела. Приключени са 80 дела, или 92 на сто. Съдия Селенова е
проверявала редовността на касационните жалби и е постановявала
разпореждане за насрочване в открито заседание  в деня на постъпването
им. Делата са разглеждани обикновено в едно съдебно заседание.
Решенията са постановявани в едномесечен срок. Така е по к.адм.д. №№
228/20г; 100/21г. и 135/21г. и кнахд №№ 3/20г; 11/20г; 20/20г; 81/20г;
91/20г; 9/21г; 60/21г; 125/21г; 136/21г. и 158/21г.

3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ

Касационните жалби против постановените от съдия Селенова
съдебни актове са администрирани незабавно след постъпването им в съда.
Съдът е разпореждал връчване на препис от касационната жалба на
противната страна в деня на постъпването и. Когато касационната жалба е
оставена без движение, на подателя е изпращано съобщение с точни
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указания, както за констатираните пропуски, така и за последиците от
неизпълнението им. Съдът е следил за изтичането на срока за отговор, след
който незабавно е разпореждал изпращане на делото по компетентност на
Върховния административен съд. Така е по адм.д.№№ 146/20г; 217/20г;
298/20г; 329/20г; 356/20г; 32/21г; 72/21г; 108/21г; 194/21г; 299/21г.

          4. ДЕЛА ПО ЧЛ.75 ОТ ДОПК

През 2020г. и 2021г., съдия Селенова е разгледала 6 дела  по чл.75 от
ДОПК, подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са
образувани в деня на постъпването им. Исканията за разкриване на
данъчна информация са разглеждани в срока по чл.75, ал.2 от ДОПК.
Определенията съдържат изричен срок за разкриване на сведенията, с
фиксирани начало и край, в съответствие с разпоредбите на ДОПК. Така е
по ч.адм.д. №№ 183/20г; 229/20г; 233/20г; 42/21г; 93/21г; 167/21г.

5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ
ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ

Относно другите административни дела, подлежащи на разглеждане
по  съкратени срокове, образувани по разпоредби на ЗУТ, ЗУБ, ИК, АПК,
ЗОС  и др. бе установено, че съдия Селенова се произнася своевременно,
при спазване разпоредбите на специалните закони. Така е по адм.д. №№
38/21г; 164/21г; 239/21г.

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА
ОБРАЗУВАНИ  ПРЕДИ  01.01.2020г.

По данни от изготвените, за целта на проверката справки, в състава
председателстван от съдия Селенова към датата на проверката, няма
спрени дела, както и неприключени дела образувани преди 01.01.2020г.

7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК

През проверявания период, съдия Селенова  е разгледала 3 искови
производства по АПК. Незабавно след образуването на делата, съдия
Селенова се е произнасяла с определение за конституиране на страните,
насрочване на делото и е разпоредено да бъде изпратен препис от исковата
молба на ответника за отговор в 30- дневен срок. Делата са насрочвани
бързо и разглеждани обикновено в едно или две открити съдебни
заседания. Така е по адм.д. №№ 29/21г; 268/21г.
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СЪДИЯ КАЛИНКА МЛАДЕНСКА

        Съдия  Калинка Младенска  е  с 15 години  стаж по чл.164 от ЗСВ.

2.  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,
              РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справки за дейността на съдиите в АдмС – Смолян,
/утвърдени от ВСС с протокол №3/21.01.09г., изм. и доп. от ВСС с
протокол №49/01.10.15г./, през проверявания период – 01.01.2020г. –
31.12.2021г. съдия Младенска е разгледала в открито заседание 174
първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество са 107
дела  и с определение за прекратяване 41 дела, или общо 148 дела.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 84 на сто.
В началото на периода е имало 15 несвършени първоинстанционни дела, а
в края му 13 дела. Висящността на състава е намалена с 2
първоинстанционни дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни
дела: адм. д. №№ 41/20г; 81/20г; 91/20г; 222/20г; 227/20г; 78/21г; 134/21г;
136/21г; 184/21г; 253/21г.

От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия
Младенска бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.

Съдия Младенска е извършвала проверка по редовността и
допустимостта на оспорванията незабавно  след  разпределението им. По
оставените без движение нередовни жалби, на страните са изпращани
съобщения в същия ден. Съдът е прилагал стриктно разпоредбата на чл.159
от АПК при установена недопустимост на жалбите. Съдът е насрочвал
делото незабавно след отстраняване на нередовностите на оспорванията.
Съдът е насрочвал делата с определения по чл.157, ал.1, изр.2 от АПК при
спазване на двумесечния срок, съдържащи разпореждане за конституиране
и призоваване на страните,  указания по чл.171, ал.5 от АПК, както и за
разпределение на доказателствената тежест, съобразно разпоредбата на
чл.170, ал.1 от  АПК.

Заседанията по делата са насрочвани на интервали през месец.
Проверените  дела са разглеждани  в едно или  две съдебни заседания. Не
са установени  случаи на отлагане на насрочени открити съдебни
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заседания поради непризовани, или нередовно призовани страни, както и
поради неизготвена или нередовно представена експертиза.

През проверявания период, съдия Младенска е постановила 18
определения за отменен ход по същество. Съотношението на делата с
постановено определение за отменен ход по същество, към свършените
през проверявания период дела, възлиза на 12 на сто. Всички производства
са възобновени поради опущение на съда- своевременно не са назначени
експертизи,  недопустимост на оспорванията, преценена в срока за
постановяване на решение, непризовани или неконституирани страни.
Така е по адм.д. №№ 368/19г; 299/19г; 430/19г; 507/19г; 138/19г; 133/20г;
77/20г; 99/20г; 450/19г; 212/20г; 206/20г; 47/20г; 121/20г; 46/21г; 65/21г;
48/21г; 130/21г; 216/21г.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период съдия Младенска не е постановявала
съдебни решения извън едномесечния срок по чл. 172, ал.1 от АПК.

Качество на съдебните актове

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са върнати от обжалване във ВАС 69 съдебни акта,
постановени от съдия Младенска. От наличните данни е видно, че изцяло
потвърдени от касационната инстанция са 45 акта, или 65 на сто от
върнатите от ВАС. Изменени са 4 акта, или 6 на сто и са отменени 20 акта,
или 29 на сто от върнатите актове.

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ
НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

През проверявания период съдия Младенска, по данни от справки за
дейността на съдиите през 2020г. и 2021г. е разгледала като докладчик в
касационен състав 90 касационни административни и касационни
наказателни дела. Приключени са 78 дела, или 87 на сто. Съдия Младенска
е проверявала редовността на касационните жалби и е постановявала
разпореждане за насрочване в открито заседание  в деня на постъпването
им. Делата са разглеждани обикновено в едно съдебно заседание.
Решенията са постановявани в едномесечен срок. Така е по к.адм.д. №№
12/20г; 79/20г; 92/20г. и кнахд №№ 22/20г; 52/20г; 71/20г; 149/20г;
173/20г; 2/21г; 23/21г; 67/21г; 116/21г; 142/21г.
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3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ

Касационните жалби против постановените от съдия Младенска
съдебни актове са администрирани незабавно след постъпването им в съда.
Съдът е разпореждал връчване на препис от касационната жалба на
противната страна в деня на постъпването и. Когато касационната жалба е
оставена без движение, на подателя е изпращано съобщение с точни
указания, както за констатираните пропуски, така и за последиците от
неизпълнението им. Съдът е следил за изтичането на срока за отговор, след
който незабавно е разпореждал изпращане на делото по компетентност на
Върховния административен съд. Така е по адм.д.№№ 113/20г; 207/20г;
277/20г; 342/20г; 345/20г; 86/21г; 111/21г; 177/21г; 247/21г; 271/21г.

          4. ДЕЛА ПО ЧЛ.75 ОТ ДОПК

През 2020г. и 2021г., съдия Младенска е разгледала 8 дела  по чл.75
от ДОПК, подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са
образувани в деня на постъпването им. Исканията за разкриване на
данъчна информация са разглеждани в срока по чл.75, ал.2 от ДОПК.
Определенията съдържат изричен срок за разкриване на сведенията, с
фиксирани начало и край, в съответствие с разпоредбите на ДОПК. Така е
по ч.адм.д. №№ 48/20г; 326/20г; 372/20г; 19/21г; 52/21г; 53/21г; 186/21г;
186/21г; 204/21г.

5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ
ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ

Относно другите административни дела, подлежащи на разглеждане
по  съкратени срокове, образувани по разпоредби на ЗУТ, ЗУБ, ИК, АПК,
ЗОС, ЗУСЕСИФ  и др. бе установено, че съдия Младенска се произнася
своевременно, при спазване разпоредбите на специалните закони. Така е
по адм.д. №№ 69/20г; 153/20г; 230/20г; 238/20г; 259/20г; 14/21г; 65/21г;
138/21г; 263/21г; 264/21г; 279/21г.

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА
ОБРАЗУВАНИ  ПРЕДИ  01.01.2020г.

По данни от изготвените, за целта на проверката справки, в състава
председателстван от съдия Младенска към датата на проверката няма
спрени дела, както и неприключени дела образувани преди 01.01.2020г.

7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК

През проверявания период, съдия Младенска   е разгледала 4 искови
производства по АПК. Незабавно след образуването на делата, съдия
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Младенска се е произнасяла с определение за конституиране на страните,
насрочване на делото и е разпоредено да бъде изпратен препис от исковата
молба на ответника за отговор в едномесечен  срок по реда на чл.131 от
ГПК. Делата са насрочвани бързо и разглеждани обикновено в едно или
две открити съдебни заседания. Така е по адм.д. №№ 13/20г; 59/20г.

СЪДИЯ ПЕТЯ ОДЖАКОВА

        Съдия  Петя Оджакова  е  с 20 години  стаж по чл.164 от ЗСВ.
Същата е командирована в АдмС-Смолян от РС-Смолян, считано от
18.05.2020г.

1.  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,
              РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справки за дейността на съдиите в АдмС – Смолян,
/утвърдени от ВСС с протокол №3/21.01.09г., изм. и доп. от ВСС с
протокол №49/01.10.15г./, през проверявания период – 01.01.2020г. –
31.12.2021г. съдия Оджакова е разгледала в открито заседание 122
първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество са 78
дела  и с определение за прекратяване 16 дела, или общо 94 дела.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 77 на сто.
В началото на периода е имало 0 несвършени първоинстанционни дела, а в
края му 15 дела. Висящността на състава е увеличена с 15
първоинстанционни дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни
дела: адм. д. №№ 293/20г;262/20г; 171/20г; 156/20г; 242/20г; 281/21г;
84/21г; 76/21г; 251/21г; 128/21г.

От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия
Оджакова бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.

Съдия Оджакова е извършвала проверка по редовността и
допустимостта на оспорванията незабавно  след  разпределението им. По
оставените без движение нередовни жалби, на страните са изпращани
съобщения в същия ден. Съдът е прилагал стриктно разпоредбата на чл.159
от АПК при установена недопустимост на жалбите. Съдът е насрочвал
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делото незабавно след отстраняване на нередовностите на оспорванията.
Съдът е насрочвал делата с определения по чл.157, ал.1, изр.2 от АПК при
спазване на двумесечния срок, съдържащи разпореждане за конституиране
и призоваване на страните,  указания по чл.171, ал.5 от АПК, както и за
разпределение на доказателствената тежест, съобразно разпоредбата на
чл.170, ал.1 от  АПК.

Заседанията по делата са насрочвани на интервали през месец.
Проверените  дела са разглеждани  обикновено  в едно съдебно заседание.
Не са установени  случаи на отлагане на насрочени открити съдебни
заседания поради непризовани, или нередовно призовани страни, както и
поради неизготвена или нередовно представена експертиза.

През проверявания период, съдия Оджакова е постановила 1
определение за отменен ход по същество. По адм.д. №294/20г.
производството е възобновено поради необходимост от допълнителни
доказателства, преценена в срока за произнасяне с решение.
Съотношението на делата с постановено определение за отменен ход по
същество, към свършените през проверявания период дела, възлиза на 1 на
сто.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период съдия Оджакова не е постановявала
съдебни решения извън едномесечния срок по чл. 172, ал.1 от АПК.

Качество на съдебните актове

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са върнати от обжалване във ВАС 22 съдебни акта,
постановени от съдия Оджакова. От наличните данни е видно, че изцяло
потвърдени от касационната инстанция са 9 акта, или 41 на сто от
върнатите от ВАС. Изменен е 1 акт, или 4 на сто и са отменени 12 акта,
или 55 на сто от върнатите актове.

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ
НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

През проверявания период съдия Оджакова, по данни от справки за
дейността на съдиите през 2020г. и 2021г. е разгледала като докладчик в
касационен състав 77 касационни административни и касационни
наказателни дела. Приключени са 68 дела, или 88 на сто. Съдия Оджакова
е проверявала редовността на касационните жалби и е постановявала
разпореждане за насрочване в открито заседание  в деня на постъпването
им. Делата са разглеждани обикновено в едно съдебно заседание.
Решенията са постановявани в едномесечен срок. Така е по к.адм.д. №№
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240/20г; 351/20г; и кнахд №№ 177/20г; 167/20г; 154/20г; 153/20г; 51/20г;
176/21г; 172/21г; 15021г; 148/21г; 119/21г.

3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ

Касационните жалби против постановените от съдия Оджакова
съдебни актове са администрирани незабавно след постъпването им в съда.
Съдът е разпореждал връчване на препис от касационната жалба на
противната страна в деня на постъпването и. Когато касационната жалба е
оставена без движение, на подателя е изпращано съобщение с точни
указания, както за констатираните пропуски, така и за последиците от
неизпълнението им. Съдът е следил за изтичането на срока за отговор, след
който незабавно е разпореждал изпращане на делото по компетентност на
Върховния административен съд. Така е по адм.д.№№ 154/20г; 192/20г;
167/20г; 193/20г; 142/20г; 266/21г; 94/21г; 54/21г; 137/21г; 120/21г.

4. ДЕЛА ПО ЧЛ.75 ОТ ДОПК

През 2020г. и 2021г., съдия Оджакова е разгледала 5 дела  по чл.75 от
ДОПК, подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са
образувани в деня на постъпването им. Исканията за разкриване на
данъчна информация са разглеждани в срока по чл.75, ал.2 от ДОПК.
Определенията съдържат изричен срок за разкриване на сведенията, с
фиксирани начало и край, в съответствие с разпоредбите на ДОПК. Така е
по ч.адм.д. №№ 172/20г; 233/21г; 150/21г; 148/21г; 73/21г.

5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ
ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ

Относно другите административни дела, подлежащи на разглеждане
по  съкратени срокове, образувани по разпоредби на ЗУТ, ЗУБ, ИК, АПК,
ЗОС, ЗУСЕСИФ  и др. бе установено, че съдия Оджакова се произнася
своевременно, при спазване разпоредбите на специалните закони. Така е
по адм.д. №№ 339/20г; 236/20г; 215/20г;292/21г.

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА
ОБРАЗУВАНИ  ПРЕДИ  01.01.2020г.

По данни от изготвените, за целта на проверката справки, в състава
председателстван от съдия Оджакова, към датата на проверката няма
спрени дела, както и неприключени дела образувани преди 01.01.2020г.
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7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК

През проверявания период, съдия Оджакова   е разгледала 4 искови
производства по АПК. Незабавно след образуването на делата, съдия
Оджакова е разпореждала да бъде изпратен препис от исковата молба на
ответника за отговор в едномесечен  срок по реда на чл.131 от ГПК. След
изтичане на срока за отговор съдът е насрочвал делото в открито съдебно
заседание с определение. Делата са насрочвани бързо и разглеждани
обикновено в едно или две открити съдебни заседания. Така е по адм.д.
№№ 95/20г.

VI. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА

Проверката на Административен съд Смолян не установи
противоречива практика.

VII. ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Проверката на Административен съд - Смолян не  установи дела с
особен обществен интерес.

На основание гореизложените констатации Инспекторатът към ВСС
направи следните изводи:

И З В О Д И

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

1. Щатна осигуреност

В Административен съд Смолян, през проверявания период
01.01.2020г.- 31.12.2021г., всички щатни бройки, включително съдии и
съдебни служители са били заети. Пълната щатна осигуреност е
способствала безпрепятствено правораздаване и равномерно натоварване
на съдебните състави в съответствие с броя на постъпилите през периода
дела.

2. Материална база и техническа обезпеченост

Материалната база на Административен съд Смолян  е отлична.
Съдът разполага със самостоятелен, специално надстроен етаж на
съдебната палата. Съдиите са в самостоятелни кабинети. Службите на съда
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разполагат с обособени помещения. Достъпът на граждани до етажа на
съда  е улеснен от асансьор. Съдът разполага с достатъчно съдебни зали за
провеждане на открити съдебни заседания.

Компютърната техника, с която АдмС-Смолян разполага е
достатъчна и поетапно обновявана. Отличната материална база и добрата
техническа обезпеченост способстват за безпрепятствено правораздаване.

3. Информационно обслужване и информационни технологии.

В Административен съд Смолян са внедрени необходимите
информационни продукти. Използваните през проверявания период
информационни продукти и технологии в Административен съд Смолян,
позволяват бързи и лесни справки по делата, с което се осигурява
откритост, достоверност и пълнота на информацията, съобразно
разпоредбата на чл. 77, ал.1 от ПАС. Внедрените счетоводни продукти
улесняват ръководната дейност и вземането на управленски решения от
страна на административното ръководство.

4. Принцип на случайно разпределение на делата.

При разпределението на административните дела, съобразно
посоченото в констативната част на акта, не са установени пропуски, които
да създават съмнение за неговото пълно и точно прилагане. Това, както и
равномерната натовареност на съдиите, в съответствие с утвърдените
вътрешни правила, показва, че принципът по чл.9 от ЗСВ се прилага
последователно.

5. Натовареност на съдиите, продължителност на производствата
и уплътненост на съдебните заседания. Висящност.

За проверявания период натовареността на съдиите в Адм.С –
Смолян е равномерна, като броят на делата е съобразен с тяхната
фактическа и правна сложност. Всички съдии са с 100% натовареност.
През първата година на проверявания период 76 на сто от делата са
приключени в тримесечен срок, а през 2021г.- 73  на сто. Щатната
натовареност за 2020г. е 11.05 дела за разглеждане и 9.27 решени дела.
Действителната натовареност за 2020г. е 11.43 дела за разглеждане и 9.59
решени дела.

  За 2021г. щатната и действителната натовареност са еднакви и са
10.42 дела за разглеждане и 9.08 дела за решаване. Данните показват
невисока натовареност на съда. Уплътнеността на съдебните заседания е
средна и еднаква в отделните съдебни състави. Висящността в края на
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проверявания период е увеличена незначително в сравнение с началото му
от 76 дела на 82 дела, или с 6 дела.

6. Административно-деловодна дейност и организация на
работата.

Административно-деловодната дейност на Административен съд-
Смолян е добре организирана от административния ръководител през
проверявания период, съдия Игнат Колчев. Указанията на председателите
на състави са изпълнявани стриктно и срочно. Съобщенията и призовките
са изпращани на страните в деня на разпореждането на съда, или най-
късно на следващия ден, което е причина за бързото движение на делата и
предотвратява отлагането им поради несвоевременно призоваване.
Деловодните книги и регистри са водени редовно и акуратно и осигуряват
откритост, достоверност и пълнота на информацията, съобразно
разпоредбата на чл.77 ал.1 от ПАС. В електронната деловодна система са
отразени всички съдопроизводствени действия, което също осигурява бърз
достъп на гражданите до информация по делата. Стриктно е прилаган
принципа по чл.9 от ЗСВ за случаен подбор на докладчик чрез електронно
разпределение на делата.

В съда са въведени и действат времеви стандарти. Съгласно същите е
предвиден двудневен срок за докладване на образуваната в дело жалба на
съдия-докладчика; приет е 2-месечен срок, а при усложнения във връзка с
нередовност на жалбата,  4-месечен срок след докладване на делото, за
провеждане на първото открито съдебно заседание; предвидени са също
три различни хипотези на общ срок  за приключване на делото. Времевия
стандарт е отпечатан на бланка, която се прилага по всяко дело.

Със съответната заповед е регулирана дейността по прилагане на
разпоредбите на Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база
данни „Население”.

Спрените и ненасрочени дела са администрирани ежемесечно в
съответствие с разпоредбата на чл. 92, ал.1 от ПАС, като извършените
справки за състоянието на преюдициалния спор са приложени към делата.

Няма изгубени дела и дела, унищожени преди изтичане на срока за
съхранение.

Няма отложени цели съдебни заседания, освен по причина прилагане
на противоепидемични мерки.
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7.Поощрения и наказания на съдии и съдебни служители.

          За проверявания период в съда е поощрен председателят на съда,
съдия Игнат Колчев. Не са налагани наказания на съдии и на съдебни
служители. Същите не са и поощрявани.

8. Изпълнение на препоръки от предишни проверки на
Административен съд Смолян
         До настоящата проверка, дейността на Административен съд Смолян
е била проверена  от Инспектората към ВСС на основание Заповед № ПП-
01-62/16.07.2015г. на главния инспектор. Проверката е приключила с
констатации за добре организирана административна дейност на съда.
Отправени са препоръки за създаване на организация за пълното и точно
водене на Регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК;
създаване на организация за заместване на отсъстващ титуляр на съдебен
състав при внезапно възникнала причина с цел неотлагане разглеждането
на дела в открито съдебно заседание; редовно администриране на делата
без движение и ненасрочените дела и ежемесечно администриране на
спрените дела; по-задълбочена предварителна подготовка на делата преди
провеждане на открито съдебно заседание, с оглед ограничаване на
случаите на постановяване на определение за отменен ход по същество,
забавящо съдебното производство; 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 ДОПК.

          Настоящата проверка установи, че препоръките са изпълнени, но все
още има резерви за подобряване на работата по предварителната
подготовка  на делата преди открито съдебно заседание, с оглед
ограничаване на случаите на постановяване на определение за отменен ход
по същество.

9. Участие в обучителни семинари

През проверявания период, съдиите от АдмС-Смолян са участвали в
20 обучителни семинара. Съдебните служители са участвали също в 20
обучения.
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          10. Общи събрания на съдиите

          През проверявания период са проведени 10 общи събрания на
съдиите, на които  са обсъждани въпроси свързани с организацията на
работата и конкретни правораздавателни проблеми.

                                      ІІІ. ОТВОДИ

През проверявания период в Адм.С-Смолян са постановени 20
отвода. Всички отводи са мотивирани и постановени по обективни
причини, посочени в разпоредбата на чл.22 от ГПК, прилагана
субсидиарно по реда на чрл.144 от АПК.

    IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА И
СПАЗВАНЕ на чл.80 от ПАС

Проверката установи, че в Административен съд-Смолян, делата се
образуват съобразно разпоредбите на чл.80, ал.1, т.5 от ПАС.
         Начинът на образуване на делата в Административен съд-Смолян не
повлиява върху натовареността на съдиите и не изкривява статистическите
данни на съда.

V. ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ и ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ДЕЛАТА

1. Образуване на делата

Делата са образувани в деня, на постъпването на книжата в съда и
своевременно докладвани на председателите на състави. Произнасянето по
редовността на оспорванията и исковите молби и съответно насрочването
на делата е извършвано своевременно. По същия начин съдът се е
произнасял  след отстраняване на констатираните нередовности по
оспорванията и исковите молби.

2. Движение на първоинстанционните административни дела.

Първо съдебно заседание е насрочвано в двумесечния срок по
чл.157, ал.1 от АПК. Определенията за насрочване съдържат детайлни
разпореждания за конституиране на страни по чл.154, ал.1 от АПК и
указания за разпределяне на доказателствената тежест по чл.171, ал.5 от



37

АПК, което води  до ускоряване на производството в две насоки. От една
страна детайлните указания по чл.171, ал.5 от АПК са предпоставка за
разглеждане на делата в не повече от две съдебни заседания. От друга
страна разпорежданията за конституиране на страни по чл.154, ал.1 от
АПК и указанията за разпределяне на доказателствената тежест по чл.171,
ал.5 предотвратяват честата отмяна на хода по същество, което също
ускорява  производството. Бе установено, че за проверявания период са
постановени 35 определения за отменен ход по същество. Съотношението
на делата с постановено определение за отменен ход по същество, към
свършените през проверявания период дела, възлиза на 3 на сто, което
следва да бъде преценено като добър показател за работата на съда. Но в
някои състави, посочени в обстоятелствената част на акта, делът на делата
с постановено определение за отменен ход по същество, към свършените
през проверявания период дела, надвишава средния показател на съда.

Заседания по делата са насрочвани в кратки срокове – до един месец.
Не са отлагани по причини, свързани с намирането и назначаването на
вещи лица и с изготвянето на заключения от тяхна страна, както и поради
нередовно призовани страни.

           3.Приключване на делата

През проверявания период в Административен съд Смолян са
постановени 17  решения извън едномесечния срок по чл. 172, ал.1 от
АПК. Всички просрочени решения са постановени в един съдебен състав,
изрично посочен в обстоятелствената част на акта. Забавянията не излизат
извън разумния срок, но би следвало да се избягват с оглед невисоката
натовареност на съда, освен ако не се дължат на пандемичната обстановка.

4. Качество на съдебните актове

Проверката относно качеството на работа установи, че делът на
изцяло потвърдените от касационната инстанция актове е 58 на сто от
върнатите обжалвани съдебни актове. Делът на отменените актове е 36 на
сто от върнатите от касационна инстанция. Изменените актове са 6 на сто
от върнатите актове.

5. Касационни производства.

По касационните производства, съдебните състави са разпореждали
насрочване на делата в открито съдебно заседание и призоваване на
страните, в деня на разпределянето им, или на-късно на следващия ден.
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Делата са насрочвани в рамките на месец след образуването им и са
разглеждани бързо, обикновено в едно, най-много в две съдебни заседания.

6. Производство по касационни жалби

Постъпилите по делата касационни жалби са администрирани
своевременно. Незабавно съставите са разпореждали връчване на книжа на
противната страна. Следено е за изтичане на срока за отговор, след което
съдът веднага е разпореждал изпращане на делото по компетентност на
Върховния административен съд.

7. Производства по чл.75 от ДОПК.

Производствата по чл.75 от ДОПК са администрирани своевременно.
Съдът се е произнасял в 24  часовия срок по чл.75,  ал.2  от ДОПК,  с
фиксирани начало и край на срока за разкриване на сведенията.

8. Други дела подлежащи на разглеждане в съкратени срокове.

Относно другите административни дела, по които са предвидени
съкратени процесуални срокове или незабавно произнасяне, образувани по
разпоредби на  ЗУБ, ЗУТ, ИК, АПК, ЗОС и др. бе констатирано, че
съдебните състави се произнасят със съответния акт, своевременно при
спазване разпоредбите на специалните закони.

9. Спрени дела и дела образувани преди 01.01.2020г.

В съда е създадена организация за администрирането на спрените и
ненасрочените дела  ежемесечно, съгласно разпоредбата на чл.92 от ПАС.
Не бяха установени висящи  неприключени дела, образувани преди
01.01.2020г.

10. Искови производства по АПК
Исковите производства по АПК са разглеждани без забавяне. На

ответника се предоставя 1-месечен срок за отговор. Определенията за
насрочване са подробни и съдържат указания, относно доказателствената
тежест. Делата са разглеждани обикновено в  рамките на едно до две
съдебни заседания и са решавани в едномесечен срок.

VІ. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА
          Проверката на Административен съд Смолян не установи
противоречива практика.



VI. AENA C OCOEEH OEIIIECTBEH ITHTEPEC

Ilponepxara Ha A4larEnucrparuBeH cr4 Crr,roJrrH He ycraHoBu Aena c
oco6eu o6ulecrneH r4HTepec.

Ha ocuonaHlre ropelr3JloxeHrrre H3BoAH r{ c orJreA rrpaBoMoruuflTa cH

rlo rrJr.58, a.n.2 or 3CB, I{ncuercToparbr rcrer BCC orrpaBq cJreAHure

TIPETIOPbKII:

I. AgrvtrHucrparrrBH[qr pbKoBoArrreJr Ha ArrvruHHcrparlrBeu cbA-

CruolrH, cbArrfl llrnar Ko.nven, Ha ocHoBaHHe u.n.93, a1.1, r.5 or 3CB aa
cB[Ka o6ruo cr,6paHue, Ha Koero cbArrr{Te Aa 6rAar 3arro3Harrr c
KoHcrararl[rrre, rr3BoAlrre rr [pe[opbnrrre rro ro3[r Arcr.

II. Ha crdpaHuero Aa 6sae o6crgeH H cJreAHrrfl Bbrrpoc:

Ilogo6pnBaHe Ha pa6orara ro rpeABapuTeJrHara rroAroroBrca Ha

AeJrara rrpeArr rrpoBerr(AaHe Ha orKprrro crAe6no 3aceAaHne, c orJreA

HaMaJrflBaHe Ha 6por Ha rrocraHoBeHlrre otrpeAeJeH[q 3a orMeHeH xoA rro
cbulecTBo B rrbpBorrHcTaHrI[oHHHTe cbcTaBu, [ocorreH[ B

o6croqreJrcrBeHara rracr Ha aKTa.

CPOK 3A I,I3TIbJIHEHIIE HA TIPETIOPbKIITE:

Hacrosru[qr aKT ila ce H3rrparrr Ha rrpeAceAareJrfl Ha

AAruuHncrparnBeH crA-CruoJrflH, cbAlrfl llrrrar Kolven, rcofiro B

eAHOMeCerreH cpoK oT [oryqaBaHeTo My rr3rrbJrHH rrpe[opbKHTe, 3a KoeTo

Aa yBeAoMrr rJraBHrrfl rrHcrreKTop Ha IlucueKTopara rrm BCC.

Cnel H3TrrqaHe Ha cpoKa rro rrJr. 58, a.n. 3, usp. 2-po 3CB - rpr Jrrrrca
Ha IIOCTbIIHJIIT Bb3pa}I(elil*[fl, A rrpH rrocTbrrrrJrH TaKrrBa CJreA

rrporr3HacflHero Ha rJraBHrrfl HHcrrercTop na IIBCC rro rqx, Korrtle or aKTa,

BeAHO C Bb3paxeHrrflTa H perrreH[flTa rro Tflx Ha rJraBHHfl HHcrreKTop Aa ce

Ir3rlparflT Ha rlpeAceAareJrfl Ha BrpxoBH[c aAMnHrrcrparrrBeH cbA rr Ha

rrpeAcraBlqBaul[r Bflcurtlq crAe6en cbBer Ha eJrexTpo

I4HCTIEKTOP:  
IIIHAT IEOPTIIEB
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