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Плановата проверка в АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ е 

извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-30/04.04.2012г. 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 2012г. 

Проверката е извършена в периода 17.04.2012г. – 21.04.2012г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експерт ДИАНА ИВАНОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Административен съд –   

Кърджали по образуването, движението и приключването на административните 

дела за периодите 01.01.2010г. - 31.12.2010г.,  01.01.2011г. - 31.12.2011г. и 

01.01.2012г. - 31.03.2012г. 

Метод на проверката - непосредствена проверка на деловодните книги и 

делата, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от АдС - Кърджали 

справки, съобразно писмо изх. № И-01-33/16.03.2012г. на ИВСС, извлечения от 

електронната деловодна система, заповеди, годишните доклади на съда за 2010г. 

и 2011г., всички дела, по които производството е спряно, делата с отменен 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 – Кърджали е поместен на І и ІІ етаж в самостоятелна 

сграда в гр. Кърджали – бивше общежитие на Учителски институт „Любен 

Каравелов”, където след основен ремонт условията са отлични. Броят на 

помещенията е достатъчен за съдиите, за съдебните служители и архива на съда. 

В новата сграда са осигурени отлични материални условия за упражняване 

правомощията на съдиите, за дейността на съдебните служители, както и за 

ефективно обслужване на гражданите.  

Съдът е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти в   

кабинетите, деловодството и в двете съдебни зали, с които разполага. От месец 

април 2007г. е въведена и програма за случайно разпределение на делата.  

В съда от м. април 2008г. функционира Съдебната административна система 

(САС) „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД, клон Варна, 

която периодично се актуализира и усъвършенства. Съдиите и съдебните 

служители ползват правно-информационна система „Апис”. 
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Административен съд – Кърджали има действаща Интернет страница, където в 

изпълнение на Закона за съдебната власт се публикуват всички съдебни актове при 

спазване ограниченията, предвидени в Закона за защита на личните данни и Закона за 

защита на класифицираната информация. Председателят на съда е утвърдил специални 

Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове в АдС – 

Кърджали, при изпълнение на чл. 64 от Закона за съдебната власт.  

 

           2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Общата щатна численост на съдиите в Кърджалийския административен 

съд (5 щ. д.) е утвърдена с Протокол № 28 от заседание на ВСС, проведено на 

15.06.2006г.  

От 03.01.2007 г. е назначен съдия Виктор Динев Атанасов за Председател на 

съда, а от 15.02.2007 г. са назначени и 4 - ма съдии: Дичо Иванов Дичев – Зам. 

председател на съда, Айгюл Аптула Шефки, Пенка Колева Костова и Мария 

Божкова-Бояджиева. До 30.03.2011г. в АдС – Кърджали няма незаета щатна 

съдийска длъжност.  

Административното ръководство на АдС – Кърджали към момента на 

проверката се осъществява от съдия Виктор Атанасов, който е избран с решение 

на ВСС по протокол № 6 от 09.02.2012г. за Административен ръководител – 

председател на АдС - Кърджали, встъпил в длъжност на 15.02.2012г., втори 

мандат. 

Предвид броя на съдиите в Административен съд – Кърджали и 

невъзможността да се сформират два постоянни тричленни касационни състава, 

същите се определят от административния ръководител на съда с участието на 

съдиите - докладчици, определени чрез Програмата за случайното разпределение 

на делата. Тричленните касационни състави се посочват в Плана за откритите 

съдебни заседания на АдС – Кърджали за съответния месец. За произнасяне в 

закрити заседания, съставите се сформират от административния ръководител на 

съда, с участието на съдията - докладчик и съдии. Председателстващ на 

тричленните касационни състави е административният ръководител на съда, 

неговият заместник или следващият по старшинство съдия. 

 Индивидуално определеният процент на натовареност на всеки съдия 

докладчик е 100%, а на административния ръководител е 50%, за всички видове 

дела, разглеждани в АдС – Кърджали. 

От средата на месец август 2009 г., както и през целия отчетен период на 

2010 г., съдия Мария Кирилова Божкова - Бояджиева е била в отпуск поради 

бременност и раждане, ползвала е и полагаемите й се за този период платени 

годишни отпуски. Наличният състав от съдии за 2010г. е Виктор Динев Атанасов 

– председател, Дичо Иванов Дичев – заместник на председателя, Айгюл Аптула 

Шефки и Пенка Колева Костова – съдии. 

През периода 13.08.2009г. – 31.05.2011г. съдия Мария Божкова – Бояджиева 

е ползвала платен отпуск за раждането и отглеждането на второто си дете. 
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Същата е започнала работа на 01.06.2011 г., поради което няма висящи дела в 

началото на 2011г.  

Със Заповед № 580 от 14.06.2011г. на Председателя на ВАС, съдия Дичо 

Дичев е командирован за неопределено време на незаета бройка на съдия в АдС 

– Пловдив, считано от 18.07.2011 г. 

Със Заповед № 605 от 21.06.2011г. на Председателя на ВАС, съдия Пенка 

Костова е командирована за неопределено време на незаета бройка на съдия в 

АдС – Хасково, считано от 01.08.2011г.  

Несвършените от командированите съдии дела са преразпределени на 

останалите съдии – Атанасов, Шефки и Божкова. 

Наличният състав от съдии преди 01.06.2011г. е: съдия Виктор Динев 

Атанасов – Председател, съдия Дичо Иванов Дичев – Зам.председател, съдия 

Айгюл Аптула Шефки и съдия Пенка Колева Костова, а след 01.08.2011г.  до 

края на 2011г.е: съдия Виктор Динев Атанасов – Председател, съдия Айгюл 

Аптула Шефки и съдия Мария Божкова Бояджиева. 

От началото на 2012г. до 20.02.2012г. на работа в съда са били съдия Виктор 

Динев Атанасов – Председател, съдия Айгюл Аптула Шефки и съдия Мария 

Божкова Бояджиева, а със Заповед № 226 от 16.02.2012 г. на Председателя на 

ВАС, командироването на съдия Пенка Костова е прекратено, считано от 

20.02.2012г. 

Наличният състав от съдии от 20.02.2012 г. до момента на проверката е: 

съдия Виктор Динев Атанасов – Председател, съдия Айгюл Аптула Шефки (в 

отпуск по болест от 03.04.2012г. до 06.05.2012г.), съдия Пенка Колева Костова и 

съдия Мария Божкова Бояджиева. 

В съда няма обособени отделения и специализирани състави.  

Заседателните дни на съставите са определени по утвърден ежемесечен 

План за откритите съдебни заседания на АдС-кърджали, като всеки съдия 

заседава един път седмично и касационния състав заседава всяка сряда.  

В съда няма практика административният ръководител да утвърждава 

график на дежурствата през съдебната ваканция. Делата с кратки процесуални 

срокове, образувани през съдебната ваканция, се разглеждат от председателя на 

съда. 

 

3. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

В АдС - Кърджали, съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание, през 

2010 г. и 2011г. съдебните служители са 17 щатни бройки, разпределени в обща 

администрация, специализирана съдебна администрация и технически длъжности: 

четири съдебни секретар – протоколисти, четири деловодители в служби 

„Регистратура” и „Съдебно деловодство”, съдебен архивар и двама призовкари, съдебен 

администратор и административен секретар. И към момента на проверката съдебните 

служители са 17 щатни бройки, без вакантни длъжности.  

Длъжността „системен администратор” не фигурира в щатното разписание 

на съда. В тази връзка, липсата на такъв специалист затруднява обслужването на 
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информационните системи и обобщаване на данни за дейността на АдС-

Кърджали, включително и обявяване на съдебните актове на интернет-

страницата на съда. 

Всички дела, образувани след месец май 2007г., които са останали висящи в 

края на периода /55 броя дела/, са въведени във функциониращата САС 

„Съдебно деловодство”, която е въведена в АдС – Кърджали от средата на месец 

април 2008 г. 

Със заповед № РД-11-04/18.03.2009 г. на Председателя на съда е утвърден 

План за управление движението на делата в Административен съд – Кърджали, в 

който подробно са разписани времевите стандарти по движението на делата, 

политиката на съда по отношение на отлагането на делата, система за 

диференцирано управление на делата и мониторинг. Със същата заповед са 

утвърдени и Правила за реда и начина на събиране на държавните такси в 

Административен съд – Кърджали  и осъществяване на контрол по изпълнението 

им. Създадена е практика преди предаването в архив към всяко свършено дело да 

се прилага справка, в която се отразява информация относно държавна такса по 

конкретното дело; наложена глоба на някоя от страните по делото; 

задължение за някоя от страните за внасяне на разноски, такси и глоби в 

полза на съда; издаден ли е изпълнителен лист, предявен ли е в съответната 

ТД на НАП за събиране на сумите, има ли върната разписка от ТД на 

Национална агенция по приходите. Справката се подписва от съдебен 

деловодител и проверява от съдебния администратор.  

В АдС – Кърджали се спазва разпоредбата на чл.64 от Закона за съдебната 

власт за публикуване на съдебните актове, като дейността е организирана 

съгласно Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните 

актове, утвърдени със Заповед №РД-11-26/11.12.2009 г. 

Въпреки, че през периода, обхващащ настоящата проверка, в съда не са 

постъпвали преписки и образувани дела, съдържащи класифицирана 

информация, със Заповед №РД-11-11/18.03.2010 г., са утвърдени Вътрешни 

правила за класифициране на съдебни дела и работа с материали, съдържащи 

класифицирана информация, които са публикувани във вътрешната мрежа на 

съда. Осигурено е, съобразно изискванията и специално помещение за работа с 

класифицирана информация. 

При всяка промяна в нормативната уредба, касаеща изменение в 

организацията на работа в АдС – Кърджали се извършва преглед и актуализация 

на вътрешните правила, до които всички съдии и служители имат свободен 

достъп чрез локалната компютърна мрежа на съда – папка „Вътрешни 

документи”.  

В подробно разписаната организация на работата в АдС – Кърджали, 

утвърдена със Заповед №РД-11-25/25.07.2008 г. и актуализирана със Заповед 

№РД-11-26/11.12.2009 г. и Заповед №РД-11-12/15.03.2012 г., са определени 

общите правила и функции на всяко звено от съдебната администрация, както и 

движението на делата, посочени в схема – от постъпване на жалбата и 

образуване й в дело до архивирането на същото.     
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В служба „Съдебно деловодство” се водят предвидените  в чл.50, ал.1 от 

ПАРОАВАС книги и регистри: 

 Азбучен указател за образуваните административни дела – води се по 

един том на година –за 2010г., 2011г. и за 2012г.;  

 Азбучен указател за образуваните касационни административно-

наказателни дела – води се по един том на година –за 2010г., 2011г. и за 

2012г.;  

 Описна книга за образуваните първоинстанционните административни 

дела – книгата се водят за всяка година – 2010г., 2011г. и 2012г. и 

съдържат по един том. Книгите са проверявани от съдебния 

администратор през тримесечен период; 

 Описна книга за образуваните касационни административно-

наказателни дела. При проверката на трите книги, водени по един том 

всяка година, бе констатирано, че същите са проверявани периодично от 

съдебния администратор, водят се пълно и прецизно; 

 Книга за открити заседания на административни дела - за 2010г. – един 

том, за 2011г. – два тома и за 2012г. – един том. Книгите са проверявани 

ежемесечно от съдебния администратор, попълвани са прецизно и 

четливо; 

 Книга за открити заседания на касационни административно-

наказателни дела – проверени бяха книгите за 3-те години – 2010г., 

2011г и за 2012г.,  при което се констатира, че са водени подробно и 

точно, съдържат подпис и дата за извършени проверки от съдебния 

администратор на съда ; 

 Книга за закрити и разпоредителни заседания на административни дела 

– проверени бяха 3-те книги за 2010г., 2011г. и за 2012г. Водят се пълно 

и прецизно, проверявани са на тримесечие от съдебния администратор; 

 Книга за закрити и разпоредителни заседания на касационни 

административно-наказателни дела - проверени бяха книгата за 2010г. и 

2011г. и отделна книга за 2012г. Водят се прецизно, съдържат 

периодични подписи и дати от извършени проверки на съдебния 

администратор; 

 Книга за връчени книжа и призовки – в съда се води една обща книга за 

вътрешни и за външни призовки – за 2010г. една книга, за 2011г. две 

книги и за 2012 г. една книга. Външните призовки се описват с червен 

химикал. Книгата се води от деловодител в служба „Регистратура”. При 

получаване на призовките се подписва призовкаря и при връщана на 

призовките деловодител вписва датата на връчване на призовките и 

датата на връщането им (по пощата или от призовкаря); 

 Изходящ дневник – проверени бяха водените ежегодно изходящи 

дневници за 2010г., 2011г. и за 2012г.;  

 Входящ дневник - водят се по години. Проверени бяха 2010г. – 2 тома, 

за 2011г. – 3 тома и за 2012г. – 1 том; 
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 Регистър по чл. 251, ал.3 АПК – регистърът се води от 2008г. и съдържа 

едно искане за 2008г. и четири искания за2011г., като в регистъра са 

посочени входящ номер, дата и час на постъпване, жалбоподател, 

ответник и номер на делото.  

 Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК за периода 

2009г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. - 

Със заповед на Председателя на съда № РД-11-15/19.05.2011 г. са утвърдени 

Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен 

пощенски адрес по реда на чл. 137, ал. 2 от АПК, които са поставени на таблото 

във фоайето на съда, като същите са публикувани в интернет страницата на съда. 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта от Регистъра – 

решение по адм. дело № 92/2011г., решение по адм. дело № 314/2011г., решение 

по адм.дело № 351/2011г., решение по адм.дело № 190/2010г., решение по 

адм.дело № 312/2011г., решение по адм.дело № 380/2011г. и др. Проверката не 

установи пропуски и несъответствия между датата на акта, съдържащ се по 

делото, датата на акта, обявен в срочната книга и датата на акта в Регистъра на 

съдебните решения. В регистъра се подредени по месеци диапозитивите на 

постановените съдебни актове, съобразно изискването по чл. 62, ал.4 от 

ПАРОАВАС.  

Констатирано бе при проверката на деловодните книги, че същите се 

проверяват ежемесечно или на тримесечие от съдебния администратор, за което 

е положен подпис и дата на проверката. Прави добро впечатление прецизността, 

с която са водени, попълвани, проверявани, прошнуровани и подпечатани 

деловодните книги. Препоръчително е и регистъра на съдебните решения, както 

деловодните книги, да се подписва от деловодителя, на който със заповед е 

възложено поддържането му и от административния секретар, който пропуск бе 

отстранен още по време на проверката. 

 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
            АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 

В АдС - Кърджали административните дела се разпределят на принципа на 

случайния подбор, чрез програмата „Law Choice”, предоставена от Висшия 

съдебен съвет. На постъпилите в съда книжа в регистратурата се поставя печат с 

входящ номер и дата върху писмото от административния орган, с което е 

изпратена подадената жалба, ведно с административната преписка. 

В АдС - Кърджали делата се образуват и разпределят от Председателя на 

съда. Първоначално, по - голямата част от делата след проверка за редовността 

на жалбите главно за внесената държавна такса от Председателя на съда, а в 

други случаи – за преписи или пълномощно, са оставяни без движение от 

Председателя и след изпълнение указанията, са образувани и разпределени от 
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него на съответния съдия - докладчик, при спазване принципа на случайния 

избор. 

Със Заповед № РД-11-15/01.09.2009 г. на Председателя на съда са утвърдени 

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в АдС - Кърджали, 

актуализирани със Заповед №РД-11-05/11.02.2011г.  Извършеното разпределение 

се отразява в протокол, подписан от Председателя на съда, който се съхранява в 

кориците на съответното дело. Определен е и процентът натовареност на 

съдебните състави – 100 % на всички съдии и 50 % на Председателя на съда.  

В АдС-Кърджали всички дела се разпределят на случаен принцип – няма 

дела, разпределяни по дежурство, предвид и намаления състав на съдиите през 

2010 г., 2011 г., както бе посочено по-горе. 

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата през периода на 

проверката има Председателят на съда, а в негово отсъствие с изрична заповед 

№РД-11-23/29.07.2010 г. е възложено на заместник- председателя да определя 

съдиите – докладчици на принципа на случайния избор. През 2011 година, 

съобразно разпоредбата на чл. 46, ал.2 от ПАРОАВАС, Председателят на съда е 

възложил със заповед № РД-11-22/01.08.2011г. по изключение съдебния 

администратор да извършва техническата дейност по определяне на съдията 

докладчик, за периода от 02.08.2011 г. до 23.08.2011 г. Копия от цитираните 

заповеди бяха предоставени на проверяващия екип. 

В хода на проверката не бяха установени случаи на манипулиране на 

системата за случаен избор, с цел нарушаване прилагането на принципа по чл. 9 

от Закона за съдебната власт. Не бяха констатирани грешки и слабости при 

разпределение на делата на случаен принцип.  

Председателят на съда, разполага с електронен подпис и съобразно 

разпоредбите на Наредба № 14/18.11.2009 г. на МП за реда и начина за 

предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни 

„Население” извършва справките, за което има предоставен достъп. 

 
2. ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 
През 2010г. в АдС - Кърджали са постъпили общо 464 бр. дела (211 бр. 

първоинстанционни адм. дела, 11 бр. частни адм. дела и 242 бр. касационни 

дела), останали несвършени от минали години – 48 бр. дела (35 бр. 

първоинстанционни адм. дела и 13 бр. касационни дела) или общо за 

разглеждане – 512 бр.  адм. дела. От тях  свършени през 2010г. са 440 бр. дела 

(210 бр. първоинстанционни адм. дела, 11 бр. частни адм. дела и 219 бр. 

касационни дела).  

През периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. в АдС - Кърджали са постъпили 

общо 620 бр. дела, (380 бр. първоинстанционни адм. дела, 5 бр. частни адм. дела 

и 235 бр. касационни дела), останали несвършени от минали години – 72 бр. дела 

(36 бр. първоинстанционни адм. дела и 36 бр. касационни дела) или общо за 

разглеждане – 692 бр.  адм. дела. От тях  свършени през 2011г. са 564 бр. дела 
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(327 бр. първоинстанционни адм. дела, 5 бр. частни адм. дела и 232 бр. 

касационни дела).  

За периода 01.01.2012г. – 31.03.2012г. в АдС - Кърджали са постъпили общо 

141 бр. дела, (50 бр. първоинстанционни адм. дела, 4 бр. частни адм. дела и 87 

бр. касационни дела), останали несвършени от минали години – 128 бр. дела (89 

бр. първоинстанционни адм. дела, 0 бр. частни адм. дела и 39 бр. касационни 

дела) или общо за разглеждане – 269 бр.  адм. дела. От тях  свършени са 168 бр. 

дела (90 бр. първоинстанционни адм. дела, 4 бр. частни адм. дела и 74 бр. 

касационни дела).  

 

Като материя от първоинстанционните дела преобладават делата по ЗУТ, 

КСО и ЗМВР и др. а от касационните – делата по жалби срещу директора на 

Дирекция „Инспекция по труда” по реда на КТ. 
 

  

НАСРОЧЕНИ  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  

АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЛА 

 

съдия В. Атанасов  

Проверени бяха адм. дела, насрочени в о.с.з. на 10.05.2012 г. 

Адм. дело № 337/2011г., образувано на 05.11.2011г. по жалба срещу 

заповед на Началника на РДНСК - Южен централен район, за премахване на 

незаконен строеж - чл. 216, ал. 1 и ал. 2 ЗУТ, постъпила в съда на 31.10.2011г. 

Към кориците на делото се съхранява протокол за избор на съдия-докладчик. С 

разпореждане в з.з. от 01.11.2011г. жалбата е оставена без движение и след 

отстраняване на нередовностите, делото е образувано и разпределено на 

принципа на случайния избор на съдия Атанасов. С разпореждане от з.з. на 

07.11.2011г. съдът конституира страните по делото, приема и прилага 

доказателствата, дава указания на страните и насрочва делото за 06.12.2011г. 

Проведени са 5 съдебни заседания по доказателствата, като на проведеното на 

10.04.2012г. о.с.з. съдът отново е отложил делото по молба на вещото лице – арх. 

Костов, постъпила в съда предходния ден. В молбата и в протокола от о.с.з. е 

посочено, че поради късното осигуряване на достъп от страна на жалбоподателя 

до процесния строеж за извършване на архитектурно заснемане, а именно на 

04.04.2012г., не е могъл да изготви заключението по назначената СТЕ с 

протоколно определение от 06.12.2011г. Делото е отложено без възражение на 

страните за 10.05.2012г. 

Адм. дело № 304/2011г., образувано на 05.09.2011г. по жалба срещу 

заповед на Началника на РДНСК - Южен централен район, за премахване на 

строеж, намиращ се в поземлен имот в землището на село Главатарци - чл. 216, 

ал. 1 и ал. 2 ЗУТ, постъпила в съда на 29.08.2011г. Към кориците на делото се 

съхранява протокол за избор на съдия-докладчик. С разпореждане в з.з. от 

29.08.2011г. жалбата е оставена без движение и след отстраняване на 

нередовностите, делото е образувано и разпределено на принципа на случайния 
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избор на съдия Атанасов. С разпореждане от з.з. на 16.09.2011г. съдът 

конституира страните по делото, приема и прилага доказателствата, дава 

указания на страните и насрочва делото за 25.10.2011г. Проведени са 7 съдебни 

заседания по доказателствата, като на проведеното на 10.04.2012г. о.с.з. съдът е 

отложил делото по молба на вещото лице – арх. Костов, постъпила в съда 

предходния ден. В молбата и в протокола от о.с.з. е посочено, че за организиране 

и извършване на заключението по поставените му задачи и необходимостта от 

отлагане на терена на границите на поземления имот с координати от лицензиран 

геодезист, вещото лице се нуждае от едномесечен срок за изготвяне на 

заключението по назначената СТЕ с протоколно определение от 06.12.2011г. 

Делото е отложено без възражение на страните за 10.05.2012г. 

 

съдия А. Шефки 

Проверени бяха адм.дела, насрочени в о.с.з. на 08.05.2012г.: 

Адм. дело № 35/2012г., образувано на 14.02.2012г. по жалба срещу решение 

на Директора на РУСО – гр. Кърджали, постъпила в съда на 13.02.2012г. Към 

кориците на делото се съхранява протокол за избор на съдията-докладчик. С 

разпореждане в з.з. от 15.02.2012г. делото е насрочено в о.с.з. за 20.03.2012г., 

когато съдът е допуснал СТЕ и го е отложил за 24.04.2012г. Поради заболяване 

на съдия Шефки, видно и болничен лист, копие от който е приложен по делото, 

на страните са изпратени призовки за отсроченото съдебното заседание - от 

24.04.2012г. за 08.05.2012г.  

Адм. дело № 64/2012г., образувано на 07.04.2012г. по жалба срещу заповед 

на Началника на Сектор Кърджали при РДНСК – Южен централен район, 

постъпила в съда на 27.03.2012г. Първоначално, с разпореждане на председателя 

на съда от з.з. на 27.03.2012г., жалбата е оставена без движение и след 

отстраняване на нередовностите, делото е образувано и разпределено на съдия 

Шефки. Към кориците на делото се съхранява протокол за избор на съдия-

докладчик. С разпореждане от з.з. на 14.04.2012г. на съдия Костова, заместваща 

титуляра на състава, делото е насрочено в о.с.з. на 08.05.2012г., за която дата 

страните са уведомени – отрязък от призовките се съдържат по делото. 

 

съдия М. Божкова  

Проверени бяха адм. дела, насрочени в о.с.з. на 07.05.2012г. 

Ад. дело № 60/2012г., образувано на 03.04.2012г. по жалба срещу решение 

на Директора на РУ „СО” – гр. Кърджали, постъпила в съда същия ден. Към 

кориците на делото се съхранява протокол за избор на съдия-докладчик. С 

разпореждане в з.з. от 04.04.2012г., делото е насрочено в о.с.з. за 07.05.2012г., 

като са дадени указания на страните. Същите са уведомени, видно от 

съдържащите се по делото отрязъци от призовките. По повод постъпило писмо 

на 11.04.2012г. по делото от Директора на РУ ”СО” - гр. Кърджали, с 

разпореждане от з.з. на 18.04.2012г. съдия Божкова е наредила в 3 дневен срок от 

получаване на съобщението ответникът да представи доказателства за 

упълномощаване на Н-к отдел КПК при РУ”СО” – гр. Кърджали за издаване на 
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заповеди за извършване на ревизии и проверки от контролните органи на 

РУ”СО” – гр. Кърджали. Съобщението до ответника е изпратено на 19.04.2012г. 

Адм. дело № 55/2012г., образувано на 02.04.2012г. по жалба срещу заповед 

на директора на ОД на МВР – гр. Кърджали, постъпила в съда на 21.03.2012г., за 

налагане на дисциплинарно наказание „Порицание”. С разпореждане на 

председателя на съда от з.з. на 21.03.2012г. жалбата е оставена без движение за 

отстраняване на нередовностите и след изпълнение на указанията, делото е 

образувано и разпределено на съдия Божкова. В кориците на делото се съхранява 

протокол за случаен избор на съдията-докладчик. С разпореждане в з.з. от 

02.04.2012г. съдът насрочил делото в о.с.з. на 07.05.2012г., за която дата страните 

са уведомени на 03.04.2012г. и на 06.04.2012г. 

 

съдия П. Костова  

Проверени бяха адм. дела, насрочени в о.с.з. на 10.05.2012г. 

Ад. дело № 56/2012г., образувано на 02.04.2012г. по жалба срещу заповед за 

налагане на дисциплинарно наказание, издадена от началника на РУП - 

Кърджали, постъпила в съда на 27.03.2012г. Първоначално, с разпореждане на 

председателя на съда от з.з. на 27.03.2012г., жалбата е оставена без движение и 

след отстраняване на нередовностите, делото е образувано и разпределено на 

съдия Костова. Към кориците на делото се съхранява протокол за избор на 

съдия-докладчик. С разпореждане в з.з. от 02.04.2012г. делото е насрочено в 

открито с.з. на 19.04.2012г., когато ход на делото не е даден и на основание чл. 

139, ал. 1 от АПК същото е отложено и насрочено за 10.05.2012г. По делото се 

съдържа молба от 19.04.2012г., подадена от адвоката на жалбоподателя, с която 

поради служебна ангажираност по НОХД в ОС-Кърджали в същия ден и час, 

моли съдът да отложи административното дело. 

Адм. дело № 48/2012г., образувано на 30.03.2012г. по жалба по реда на чл. 

215 ЗУТ, срещу заповед на Началника на РДНСК – Южен централен район, 

постъпила в съда предходния ден. В кориците на делото се съхранява протокол 

за случаен избор на съдията-докладчик. С разпореждане в з.з. от 21.03.2012г. 

съдът е задължил административният орган в 3 - дневен срок да представи 

заверено копие от цялата административна преписка по издадения 

административен акт. Съдебното заседание е насрочено с разпореждане от з.з. на 

30.03.2012г. за 19.04.2012г., с което са дадени указания на страните и са 

посочени заинтересованите страни – Главен архитект на община Кърджали,  

Община Кърджали и МРРБ. В проведеното о.с.з. на 19.04.2012г. делото е 

отложено по доказателствата за 10.05.2012г. 

 

НАСРОЧЕНИ КАСАЦИОННИ ДЕЛА 

 

Констатирано бе, че за о.с.заседание на  09.05.2012г. бяха насрочени 

следните касационни дела: 

1. КАНД No 30/2012 – съдия докладчик Айгюл Шефки; 
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2. КАНД No 66/2012 – съдия докладчик Айгюл Шефки; 

3. КАНД No 89/2012 – съдия докладчик Виктор Атанасов; 

4. КАНД No 90/2012 – съдия докладчик Айгюл Шефки; 

5. КАНД No 91/2012 – съдия докладчик Айгюл Шефки; 

6. КАНД No 92/2012 – съдия докладчик Пенка Костова; 

7. КАНД No 93/2012 – съдия докладчик Мария Божкова; 

8. КАНД No 94/2012 – съдия докладчик Мария Божкова; 

9. КАНД No 95/2012 – съдия докладчик Айгюл Шефки; 

10. КАНД No 96/2012 – съдия докладчик Виктор Атанасов. 

Проверката на избрани случайно дела на 4-те съдии -докладчици констатира 

следното:  

КАНД № 92/2012г. по описа на АдС-Кърджали, е образувано в изпълнение 

на определение № 4710/02.04.2012 г. по адм. дело № 4147/2012 г. на ВАС, с 

оглед констатацията, че компетентният АдС-Хасково е в невъзможност на 

сформира касационен състав. Депозирана е касационна жалба от 09.02.2012 г. от  

ЕТ от гр. Свиленград, срещу решение № 312/29.11.2011 г., постановено по а.н.д. 

№ 933/2011 г. на РС-Свиленград, с което е потвърдено НП № РД-19-

471/21.10.2011 г. на Директора на РЗОК-Хасково, в частите му, с които на ЕТ „Д-

р Арнаудов – Васко Арнаудов” е наложено административно наказание – 

имуществена санкция в размер на 50 лв., касаещо пациентите Х.Д.Х и Х.Д.К. 

Делото е получено с вх. № 640/04.04.2012 г., в същия ден е разпределено от 

Председателя, на доклад на съдия Пенка Костова, съгласно приложения 

протокол за случаен избор. Делото е насрочено от него за разглеждане в о.с.з. на 

09.05.2012 г., видно от отбелязването в нарочно изготвения календар за 

насрочените през 2012 г. дела и положения печат, с данни за номера на 

касационното дело, докладчика, датата на получаване на жалбата и датата на 

насроченото с.з., с подписа на съдия Атанасов. Призовките са изпратени до 

страните в същия ден, отбелязано на изготвения списък на страните и получени 

на 10.04.2012 г., също отбелязано на списъка. 

 

КАНД № 93/2012г. по описа на АдС-Кърджали, е образувано по 

касационна жалба от пълномощник на ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Кърджали, 

против решение № 26/13.03.2012 г. на РС-Кърджали, постановено по НАХ дело 

№ 1385/2011 г., с което е отменено НП № 570230008353/10.11.2011 г. на 

Директор офис- Кърджали при ТД на НАП-Пловдив, за налагане на имуществена 

санкция в размер от 500 лв., на еднолично дружество със седалище в гр. 

Кърджали. Жалбата е получена в АС-Кърджали на 04.04.2012г. В същия ден 

делото е разпределено от Председателя  на доклад на съдия Мария Божкова, 

съгласно приложения протокол за случаен избор. Делото е насрочено от него за 

разглеждане в о.с.з. на 09.05.2012 г., видно от  отбелязването в нарочно 

изготвения календар за насрочените през 2012 г. дела и положения печат, с данни 

за номера на касационното дело, докладчика, датата на получаване на жалбата и 

датата на насроченото с.з., с подписа на съдия Атанасов. Призовките (приложени 
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по делото), са били изпратени до страните  на следващия ден (отбелязано на 

изготвения списък на страните) и получени съответно на 06.04.2012 г. и на 

10.04.2012 г., също отбелязано и в списъка. 

 

КАНД № 95/2012г. по описа на АдС-Кърджали, е образувано по 

касационна жалба на А.А.Ю. от с. Петлино, против решение № 21/09.03.2012 г. 

на РС-Кърджали, постановено по АХН дело № 43/2012 г., с което е изменено НП 

№ 556/05.12.2011 г. на Кмета на община- Кърджали, за налагане на имуществена 

санкция в размер от 100 лв. за извършено на 28.10.2011 г. нарушение на 

обществения ред. Жалбата е получена в АС-Кърджали на 02.04.2012г. На 

06.04.2012 г. делото е образувано и разпределено от Председателя,  на доклад на 

съдия А.Шефки, съгласно приложения протокол за случаен избор. Делото е 

насрочено от него за разглеждане в о.с.з. на 09.05.2012 г., видно от  

отбелязването в нарочно изготвения календар за насрочените през 2012 г. дела и 

положения печат, с данни за номера на касационното дело, докладчика, датата на 

получаване на жалбата и датата на насроченото с.з., с подписа на съдия 

Атанасов. Призовките (приложени по делото) са били изпратени до страните  в 

същия ден (отбелязано на изготвения списък на страните) и получени съответно 

на 09.04.2012 г. и на 10.04.2012 г. 

 

КАНД № 96/2012г. по описа на АдС-Кърджали, е образувано по 

касационна жалба от  27.03.2012 г. на П.Д.Г. от гр. Хасково, против решение № 

30/12.03.2012 г. на РС-Кърджали, постановено по НАХ дело № 84/2012 г., с 

което е потвърдено НП № 29-0000302/28.12.2011 г. на Началник ОО „КД-ДАИ”- 

Кърджали, за налагане на имуществена санкция – глоба, в размер от 1500 лв., за 

нарушение по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 41/2008 г. на МТ. Жалбата е получена в 

АС-Кърджали на 05.04.2012г. В същия ден делото е образувано и разпределено 

от Председателя - на негов доклад, съгласно приложения протокол за случаен 

избор. Делото е насрочено от него за разглеждане в о.с.з. на 09.05.2012 г., видно 

от  отбелязването в нарочно изготвения календар за насрочените през 2012 г. 

дела и положения печат, с данни за номера на касационното дело, докладчика, 

датата на получаване на жалбата и датата на насроченото с.з., с подписа на съдия 

Атанасов. Призовките (приложени по делото) са били изпратени до страните  на 

следващия ден (отбелязано на изготвения списък на страните) и получени 

съответно на 17.04.2012 г. и на 10.04.2012 г., също отбелязано и в списъка. 

 
НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА  

 

Ненасрочените дела в АдС - Кърджали към момента на проверката - 

19.04.2012г.  – 1 брой: 

НАХД № 69/ 2012г., образувано по касационна жалба от ДНСК – София 

срещу решение от 30.12.2011г. по НАХД № 1221/2011г. по описа на РС-

Кърджали, с което е отменено НП от 17.10.2011г. на Зам.началника на ДНСК за 

налагане на имуществена санкция в размер на 3000 лв. на „БТК” АД за 
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нарушение на чл. 178, ал.1 от ЗУТ. Делото е образувано на 23.02.2012г., на 

доклад на съдия Костова. Делото е насрочено (видно от положения печат) за 

о.с.з. на 11.04.2012г., когато след възражение на ответната страна за нередовност 

на жалбата, съдът не е дал ход на делото и е оставил без движение касационната 

жалба (близо два месеца след образуването му). Указал е на процесуалния 

представител на Зам.началника на ДНСК – София в 7 – дневен срок от 

получаване на съобщението да отстрани нередовностите, като представи препис 

от жалбата, на който да е положен щемпел с изходящ номер и дата, печат и 

подпис. Съобщението е изпратено на 12.04.2012г., но отрязък от него към 

момента на проверката не е върнат по делото. 

 

ВИСЯЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 

01.01.2011 г. И НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 29.02.2012 г., ПО КОИТО 

ПРОИЗВОДСТВОТО НЕ Е СПРЯНО 
 

 

Проверката установи, че няма производства, образувани преди 01.01.2011г. 

и неприключили към 30.03.2012г., с изключение на делата, по които 

производството е спряно – описани в т. „Спрени административни дела”. 
 

 

ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

За периода на проверката отсрочени цели съдебни заседания 

за периода 01.01.2010- 29.02.2012г.: 

 

За 2010 г. 
 

 

Дата на 

отсроченото 

съдебното 

заседание 

Вид дело 

Номер/Година 

Съдия 

докладчик 
Причини  

Дата на 

следващото 

съдебно 

заседание 

01.03.2010 
Адм. дело 

№ 18/2010 

ВИКТОР 

АТАНАСОВ 

Поради насрочена за същата 

дата приемателна комисия за 

приемане на обект "Нова сграда 

на Адм. съд Кърджали - І и ІІ 

етаж от ІV-етажна сграда на 

ул."Булаир" №12, град 

Кърджали и участието в нея на 

Председателя на съда – 

докладчик по делото. 

16.03.2010 

30.09.2010 
Адм. дело 

№ 18/2010 

ВИКТОР 

АТАНАСОВ 

Участие в семинар, организиран 

от ВСС, на тема: Определяне на 

показателите за натовареността 

на магистратите в отделните 

нива и звена на съдебната власт” 

– 30 09.2010 г. 

12.10.2010 
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23.06.2010 
Адм. дело 

№ 56/2010 

ДИЧО 

ДИЧЕВ 

Поради ползване на платен 

годишен отпуск от съдията 

докладчик от 14 до 25 юни 2010 

година. 

29.07.2010 

24.06.2010 
Адм. дело 

№ 98/2010 

ВИКТОР 

АТАНАСОВ 

Поради участие на съдията 

докладчик в семинар, 

организиран от НИП. 

08.07.2010 

07.12.2010 
Адм. дело 

№ 122/2010 

ВИКТОР 

АТАНАСОВ 

Поради насрочена работна 

среща на Председателя на ВАС 

с председателите на 

административните съдилища 

на 07.12.2010г.  

29.12.2010 

 

 

за 2011 г. 
 

Дата на 

отсроченото 

съдебното 

заседание 

Вид дело 

Номер/ 

Година 

Съдебен състав Причини 

Дата на 

следващото 

съдебно 

заседание 

16.11.2011 

КАНД 
175/2011 

АТАНАСОВ 
ШЕФКИ 

БОЖКОВА 
 

Поради неотложна среща на 

Председателя на съдебния състав с 

Председателя на Върховен 

административен съд, насрочена в гр. 

София за 16.11.2011 г. от 12.00 часа и 

невъзможността да се образува друг 

тричленен състав в Административен съд 

– Кърджали. 

30.11.2011 

КАНД 
177/2011 
КАНД 

178/2011 
КАНД 

179/2011 
КАНД 

180/2011 
 

 

 

За периода  01.01. – 31.03. 2012г. 

 
 

Дата на 

отсроченото 

съдебното 

заседание 

Вид дело 
Номер/Година 

Съдия 

докладчик 
Причини  

Дата на 

следващото 

съдебно 

заседание 

16.2.2012 
Адм. дело 

№ 128/2011 

ВИКТОР  

АТАНАСОВ 
 

Поради отсъствие на съдията 

докладчик на 15.02.2012 год. и 

16.02.2012 год., за встъпване в 

длъжност – председател на 

Административен съд – 

Кърджали. 

29.02.2012 

16.2.2012 
Адм. дело 

№ 178/2011 
13.03.2012 

16.2.2012 
Адм. дело 

№ 304/2011 
13.03.2012 

16.2.2012 
Адм. дело 

№ 380/2011 
13.03.2012 

 

Проверката не установи забава на съдебното производство поради 

отсрочване на съдебните заседания. Страните са уведомени своевременно и 

следващите съдебни заседания са проведени в рамките на по-малко от месец. 
 

 



 16 

 
СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЛА 

 
Административните дела, по които производството е спряно към 

29.02.2012г., видно от първоначално предоставената справка, са 8 броя:  
 

Проверката на всички спрени дела установи: 

- адм. дело № 100/2007г., образувано на 13.09.2007г., на доклад на съдия 

Атанасов, по жалба срещу проведен от Областно пътно управление – гр. 

Кърджали търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна 

държавна собственост, дървени конструкции /бунгала/, намиращи се в селището 

на с. Енчец, общ. Кърджали. Първоначално, с разпореждане от з.з. на 

03.09.2007г. жалбата е оставена без движение за отстраняване на нередовностите. 

След изпълнение на указанията и окомплектоване на административната 

преписка от административния орган, с определение от з.з. на 24.09.2007г. съдът 

е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 29.10.2007г., когато е даден ход на 

делото, приети и приложени са относими към делото доказателства, и за 

събиране на допълнителни доказателства от Фонд „Републиканска пътна 

инфраструктура”, същото е отложено и насрочено за 17.12.2007г. На това 

съдебно заседание, производството по делото е спряно на основание чл. 182, 

ал.1, б.”г” ГПК (отм.), във вр. с чл. 144 АПК до приключване с влязъл в сила 

съдебен акт на производството по гр.дело № 5090/2007г. по описа на 

Административен съд - София град. Първата справка по движението на 

преюдициалното дело е направена на 06.11.2008г. и в отговор е постъпило писмо 

от АССГ, І отделение, 11 състав, от което е видно, че преюдициалното дело не е 

приключило с влязло в сила съдебно решение, поради касационното му 

обжалване. Следващите проверки и писмени справки са извършвани на 

03.02.2010г., 19.03.2010г., 12.10.2011г. и в отговор на последната АССГ е 

уведомил АдС - Кърджали, че има влязъл в сила съдебен акт, който е приложен 

към писмото. След повече от четири месеца – с определение в з.з. на 07.03.2012г. 

съдебното производство е възобновено и прекратено поради липса на правен 

интерес на жалбоподателите. 

 - адм. дело № 162/2007 г., образувано на 20.12.2007г., на доклад на съдия 

Атанасов по жалба срещу Решение на директора на РУ „Социално осигуряване” 

– Кърджали, постъпила в съда на 18.12.2007г. С разпореждане от з.з. на 

21.12.2007г. съдът насрочва делото в открито съдебно заседание на 29.01.2008г. 

Следващите съдебни заседания са проведени на 19.03.2008г., 15.04.2008г., 

11.06.2008г. и на 09.07.2008г., когато с протоколно определение производството 

по делото е спряно на основание чл. 144 АПК, вр. чл. 182, ал.1, б. „г” ГПК (отм.), 

до приключване с влязъл в сила съдебен акт на адм. дело № 1946/2008г. по описа 

на АССГ. С писмо изх. №х 162/03.04.2009г. е изискана справка от АССГ, в 

отговор на което е изпратено влязло в сила определение от 22.10.2008г. по 

цитираното дело по описа на АССГ, ІІ отделение, 37 състав, за отмяна на отказа 

за образуване на административно производство, издаден от специализиран 

орган на НЕЛК по хирургични болести и връщане на преписката на 
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административния орган за продължаване на административното производство. 

С писмо от 13.10.2011г. е изпратено писмо до НЕЛК – София за информация 

дали има произнасяне с ЕР на НЕЛК, във връзка с влязлото в сила определение 

на АССГ по адм. дело № 1946/2008г. В отговор вх. № 02.11.2011г. НЕЛК е 

уведомил АдС-Кърджали, че се е произнесъл с експертно решение от 

15.06.2009г., с което е отменено ЕР на ТЕЛК от 08.07.2007г. В последствие РУ 

„СО” – Кърджали е обжалвало решението на НЕЛК пред АССГ, където е 

образувано адм.дело № 6323/2009г. Резолюцията на съдията докладчик от 

03.11.2011г. е „КД”. С разпореждане пет месеца по  - късно – на 02.04.2012г. 

докладчикът е наредил да се изиска писмена справка от АССГ за движението по 

адм. дело № 6323/2009г. Към момента на проверката не е постъпил отговор на 

писмото от АССГ. По настояване на проверяващия екип, бе получена 

информация по телефона от съдебен деловодител в АССГ Драганова, съгласно 

която адм. дело № 6323/2009г. е обявено за решаване на 29.03.2012г. и към 

18.04.2012г. съдебният акт не е постановен. 

- адм. дело № 164/2007 г., образувано на 20.12.2007г. , на доклад на съдия 

Дичев по жалба срещу Решение на директора на РУ „Социално осигуряване” – 

Кърджали, постъпила в съда на 12.12.2007г. Първоначално, с разпореждане от 

з.з. на 13.12.2007г. жалбата е оставена без движение за отстраняване на 

нередовностите. След изпълнение на указанията, с резолюция от 04.01.2008г. 

делото е насрочено в о.с.з. на 30.01.2008г., когато страните са редовно 

призовани, но ход на делото не е даден. Жалбоподателят и процесуалният 

представител на ответника искат да се даде ход на делото и последният 

представя като доказателство отказ за образуване на адм. производство на МЗ, 

НЕЛК – гр. София. Съдът, обаче, приема, че е налице преюдициално 

производство по обжалване решението на ТЕЛК, което не е приключило и с 

протоколно определение спира съдебното производство. С писмо изх. № 

164/06.11.2008г.  до НЕЛК – гр. София, съдията докладчик по адм. дело № 

164/2007 г. на АдС-Кърджали иска информация относно това дали е обжалван 

пред АССГ Отказът за образуване на административно производство, постановен 

от НЕЛК – гр. София. В отговор от 24.11.2008г. НЕЛК – гр.София е уведомил 

съда, че е образувано адм. дело № 1946/2008г., по което е постановено 

определение  (приложено към писмото), в изпълнение на което вече е образувано 

административно производство. Следващото писмо за информация до НЕЛК-гр. 

София е от 28.04.2009г., в отговор на което с писмо вх. № 904/05.06.2009г. съдът 

е уведомен, че няма постановено експертно решение по образуваното 

административно производство. В продължение на две години липсва 

информация по делото дали е приключило административното производство. 

Приложен е протокол за избор на докладчик от 26.07.2011г., от който е видно, че 

поради командироване със Заповед № 580/14.06.2011г. на Председателя на ВАС 

на съдия Дичев за неопределено време, делото е преразпределено при спазване 

на случайния избор на съдия Атанасов. Следващото писмо за информация е 

изпратено до НЕЛК- гр. София на 07.12.2011г., в отговор на което е изпратено  

ЕР на НЕЛК от 15.06.2009г. След 4 месеца, с разпореждане от з.з. на 03.04.2012г. 
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съдът е наредил да се изиска писмена справка от АССГ дали има произнасяне по 

адм. дело № 6323/2009г. и към момента на проверката липсва отговор.  

Същото бе констатирано и при проверката по адм. дело № 165/2007г., на 

доклад на съдия Атанасов. Производството по делото е спряно с протоколно 

определение от 06.02.2008г. Следващата информация е изискана с писмо до 

НЕЛК – София на 13.10.2011г., в отговор на което с писмо от 02.11.2011г. 

директорът на НЕЛК- София уведомява съда, че ЕР на НЕЛК от 15.06.2009г. е 

обжалвано пред АССГ и образувано адм. дело № 6323/2009г. Следващото 

разпореждане по делото е от 03.04.2012г., с което съдията-докладчик е наредил 

да се изиска писмена справка от АССГ дали има информация по адм. дело № 

6323/2009г. по описа на АССГ. В изпълнение разпореждането на съда е 

изпратено писмо до АССГ от 04.04.2012г. и по искане на проверяващия екип е 

извършена справка по телефона. Получената от деловодител в АССГ 

информация е, че адм. дело № 6323/2009г. е обявено за решаване на 29.03.2012г. 

и към 18.04.2012г. съдебният акт не е постановен. 

- адм. дело № 2/2010  г., образувано по жалба против заповед на Началника 

на РДНСК – гр. Кърджали, подадена на 04.01.2010г., на доклад на съдия Айгюл 

Шефки, с приложен по делото протокол за случаен избор.  С разпореждане в з.з. 

от 07.01.2010г. делото е насрочено в о.с.з. за 09.02.2010г., когато е даден ход на 

делото и са приети представените доказателства. С протоколно определение 

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

приключване с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 1459/2009г. по описа на 

РС-Кърджали. С писмо от 10.08.2010г. е изискана информация от РС-Кърджали 

по движението на преюдициалното дело, в отговор на което съдът е уведомен, че 

същото е висящо, насрочено за 15.09.2010г. Следващата информация е изискана 

с писмо от 25.02.2011г. по разпореждане на съдията докладчик от същата дата. В 

отговор, РС-Кърджали е уведомил съда с писмо от 09.03.2011г., че срещу 

решението на първоинстанционния съд е постъпила въззивна жалба. Следващото 

разпореждане на съда за справка по преюдициалното дело е от 17.10.2011г. и в 

отговор на изпратеното писмо, РС-Кърджали на 20.11.2011г. е уведомил съда, че 

висящия спор не е приключил и делото се намира в ОС-Кърджали за 

администриране по постъпила касационна жалба. Съдия Шефки с разпореждане 

в з.з. от 20.03.2012г. е изискала нова справка за висящността на спора и на 

същата дата е изпратено писмо до РС-Кърджали. Близо един месец отговор от 

РС-Кърджали не е постъпил по делото. Липсват и данни за служебна справка 

относно висящността на преюдициалния спор. По настояване на проверяващия 

екип, бе изискана справка от РС-Кърджали, от която е видно, че по 

преюдициалното дело е постановен влязъл в сила съдебен акт, а делото е 

изпратено (приложено към друго дело – гр.дело № 1279/2009г. на РС-Кърджали) 

в АдС-Кърджали с писмо изх. № 322/15.03.2012г. Наложително бе в хода на 

проверката да се изпрати нарочно писмо до РС-Кърджали (изх. № 

216/19.04.2012г.), с което се иска да бъде издаден заверен препис от влязлото в 

сила решение по гр.дело № 1492/2009г. Незабавно, в отговор на писмото на АдС-

Кърджали, е изпратен заверения препис на влязло в сила решение по 
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преюдициалното дело от РС-Кърджали. С определение от з.з. на 19.04.2012г. 

производството по адм. дело № 2/2010г. е възобновено и насрочено за 

15.05.2012г. 

- адм. дело № 125/2011 г., образувано на 11.07.2011г., на доклад на съдия 

Мария Божкова, по жалба срещу заповед на Директора на Областна дирекция 

„Земеделие” гр. Кърджали. Делото е образувано след разделяне на 

производството по адм. дело № 53/2011г. С определение в з.з. на 12.07.2011г. 

съдът спира производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен 

акт по адм. дело № 53/2011г. по описа на същия съд. Липсват данни по делото 

относно висящността на преюдициалния спор. По искане на проверяващия екип 

бе направена справка, от която е видно, че адм.дело № 53/2011г. на 25.07.2011г. е 

изпратено по жалба във ВАС, където е образувано адм.дело № 9758/2011г. и 

насрочено в о.с.з. за 28.05.2012г. 

- адм. дело № 12/2012 г., образувано на 12.01.2012г., на доклад на съдия 

Божкова. След отстраняване на нередовностите, съгласно разпореждане от 

12.01.2012г., съдът с разпореждане от з.з. на 23.01.2012г. е насрочил делото в 

о.с.з. на 27.02.2012г., когато с протоколно определение спира производството до 

приключване с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 375/2011г. по описа на 

същия съд. 

Към първоначалната справка, изискана с писмо от ИВСС фигурира и адм. 

дело № 361/2011г., при проверката на което бе установено следното: 

- адм. дело № 361/2011  г., образувано на 28.11.2011г., на доклад на съдия 

Божкова, образувано след разделяне производството по адм. дело № 114/2011г. 

по описа на АдС - Кърджали. По разпореждане на съдията – докладчик от 

19.03.2012г., е изискана с писмо от 28.11.2011г. информация от РС-Момчилград 

дали е влязло в законна сила решението по гр.дело № 266/2010г.  по описа на 

същия съд. По делото се съдържа писмо с вх. № 591/28.03.2012г., от което е 

видно, че преюдициалният спор е приключил с влязъл в сила съдебен акт. С 

определение от 30.03.2012г. съдът е възобновил производството, без по делото да 

се съдържа определение за спиране на адм. дело № 361/2011г., оставил е 

исковата молба без разглеждане и е прекратил производството по делото. 
 

ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 
 

От изисканата справка  се установи, че делата с отменен ход по същество 

през 2010 г. са 8 бр., за 2011г. – 7 бр. и за периода 01.01.2012г. – 30.03.2012г. - 3 

бр. дела, общо 18 дела. От  тях на доклад на съдия Виктор Атанасов е било 1 

дело, на съдия Пенка Костова – 4 дела, на съдия Айгюл Шефки – 6 дела, на съдия 

Дичо Дичев – 5 дела и на съдия Мария Божкова – 2 дела. 

При проверката на всички дела с отменен ход по същество, се установи 

следното: 

 

съдия Виктор Атанасов  

Адм. дело № 310/2011 г. е образувано по жалба от 19.09.2011 г. на 

физическо лице, против разпореждане № 98-ГВ-4/21.07.2011 г. на Директора на 
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фонд „ГВРС” при ТП на НОИ – гр. София, обективирало отказ за изплащане на 

гарантирано вземане, с оглед подаване на искането извън законоустановения 30 

дневен срок от датата на вписване на решението за откриване производство по 

несъстоятелност на „Орфей- Кърджали” ЕООД. Жалбата е входирана с № 1469 в 

АС-Кърджали на 26.09.2011 г., образувано е производството и в същият ден е 

разпределено от  Председателя, видно от приложения протокол за избор на 

докладчик. С разпореждане от  27.09.2011 г. са конституирани страните по 

делото, приета е като доказателство, на основание чл. 171, ал. 5, пр. 1 АПК 

административната преписка, дадени са указания към страните досежно 

доказателствената тежест и делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

01.11.2011 г. В съдебното заседание е прието допълнително доказателство и 

делото е обявено за решаване. С определение № 166/04.11.2011 г., при подробно 

обсъждане на направената констатация за недопустимост на жалбата, съдът е 

отменил определението за даване ход по същество, възобновил е съдебното 

следствие, оставил е без разглеждане жалбата и е прекратил производството. 

Така постановеният съдебен акт е оставен в сила с определение № 

17300/29.12.2011 г., постановено по адм. дело № 14937/2011 г. на ВАС. 

 

съдия Дичо Дичев 

Адм. дело № 143/2010 г. е образувано по жалба от 28.07.2010 г.  на Кмета 

на община-Кърджали, срещу заповед № ДК-10-34/30.06.2010 г. на Началник 

РДНСК- Южен централен район, с която, по искане на Изпълнителния директор 

на „Горупсо Кърджали” АД, е отменен издаденият от Гл. архитект на общината 

мотивиран отказ за издаване на разрешение за строеж за монтаж на инсталации и 

съоръжения. В жалбата е направено и особено искане – за спиране 

предварителното изпълнение на процесния административен акт, допуснато със 

заповед № ДК-10-38/16.07.2010 г. Жалбата е входирана в АС- Кърджали на 

05.08.2010 г. Делото е образувано на 09.08.2010 г.  и в същият ден е разпределено 

от  Председателя, видно от приложения, надлежно оформен и подписан протокол 

за избор на докладчик. С разпореждане, също от 09.08.2010 г., съдия Дичев е 

насрочил о.с.з. за 12.08.2010 г. за произнасяне по особеното искане, с 

уведомяване на общината, „Горубсо” АД и РДНСК. Призовките на първите две 

страни са получени на  10.08.2010 г., а Началникът на РДНСК е уведомен по 

телефона, като и в с.з., и с нарочна молба, процесуалният му представител е 

направил възражение за недопустимост на искането по чл. 60 АПК. С 

протоколно определение от 12.08.2010 г., съдът е обявил за нищожна заповед № 

ДК-10-38/16.07.2010 г.  Определението е оставено в сила с определение № 

15392/15.12.2010 г., постановено по адм. дело № 11696/2010 г. на  ВАС. 

Разглеждането на жалбата срещу отменения отказ съдията - докладчик е 

насрочил за 21.09.2010 г., когато делото е обявено за решаване. С определение № 

121/21.10.2010 г.  съдът е отменил определението, с което е даден ход на делото 

по същество, оставил е без разглеждане жалбата и е прекратил производството 

по делото, с доводи, обосноваващи недопустимост на подадената от община-
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Кърджали жалба. Съдебният акт е оставен в сила с определение № 

3734/16.03.2011 г., постановено по адм. дело № 14816/2010 г. на ВАС. 

 

Адм. дело № 150/2010 г., е образувано по жалба от 26.07.2010 г., подадена 

от 7 физически лица, против мълчаливия отказ на Областен управител на област 

Кърджали да се произнесе по молба от 26.06.2010 г.  за възстановяване право на 

собственост върху отчужден имот по ЗВСОНИ. Същата е получена в АС-

Кърджали на 29.07.2010 г. С разпореждане от същата дата Председателят на 

съда, на основание чл. 158, ал. 1, вр. чл. 151, т. 3 АПК, е оставил жалбата без 

движение, като е дад указания за отстраняване на нередовности, в седмодневен 

срок от съобщаването. Видно от нарочна молба, указанията са изпълнени на 

10.08.2010 г., като е приложен платежен документ за внесена ДТ за всеки от 

жалбоподателите. Делото е образувано в същия ден, от тази дата е и 

приложеният протокол за избор на докладчик, приложен на л. 14 по делото, 

подписан от Председателя на съда. С разпореждане от 11.08.2010 г., изготвено на 

ръка, съдия Дичев е насрочил о.с.з. за 21.09.2010 г., с призоваване на сезиралите 

съда физически лица и Областния управител.  На определената дата делото е 

отложено за доказателства, за 28.10.2010 г., когато съдебното следствие е 

приключено и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 

определение № 132/22.11.2010 г., с преценка за недопустимост на жалбата, 

обоснована в три отделни пункта, всеки от който съставляващ самостоятелно 

основание, съдът е отменил определението за даване  ход на делото по същество, 

оставил е жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото. 

Съдебният акт е връчен на страните на 23.11.2010 г. и на 07.10.2010 г. и като 

неоспорен, е влязъл в законна сила. Делото е проверено от деловодител и 

съдебния администратор, видно от приложената справка с отразени внесени 

суми и архивирано на 18.04.2011 г. 

 

Адм. дело № 215/2010 г., е образувано по жалба от 20.12.2010 г. на 

физическо лице, срещу мълчалив отказ на кмета на община- Кърджали да издаде 

скици и удостоверения за имот. Придружителното писмо на общината, с което е 

изпратена жалбата с приложенията, е получено в АС-Кърджали на 27.12.2010 г.  

В същия ден е образувано делото и разпределено, видно от приложения протокол 

за избор на съдия-докладчик. С резолюция от 03.01.2011 г., съдия Дичев е 

насрочил о.с.з. на 09.02.2011 г., с призоваване на страните, в което делото е 

обявено за решаване. С определение № 32/07.03.2011 г., съдът е отменил 

определението за даване ход по същество, оставил е без разглеждане, като 

недопустимо искането „за изготвяне на помощен план на описаните в 

заявлението имоти…” и е прекратил производството по делото. Така 

постановеният съдебен акт е оставен в сила с определение № 4618/01.04.2011 г., 

постановено по адм. дело № 4132/2011 г. на ВАС. 

 

Адм. дело № 217/2010 г., е образувано по оспорване от 08.12.2010 г. на три  

физически лица, чрез ОД на МВР Кърджали, против протоколи за разпореждане, 
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издадени на 29.11.2010 г.  от полицейски инспектори. Придружителното писмо, с 

административната преписка, е получено в съда на 16.12.2010 г.  С разпореждане 

от същия ден на Председателя на съда, делото е оставено без движение, с 

указания за внасяне на ДТ-30 лв., в 7-дневен срок от съобщението. Видно от 

молба с вх. № от 27.12.2010 г., указанията са изпълнени, делото е образувано 

същия ден и разпределено, съгласно протокол за избор на докладчик, на съдия 

Дичев. С две отделни разпореждания от 03.01.2011 г., жалбата отново е оставена 

без движение, даден е нов седмодневен срок с указания за отстраняване на 

недостатъци – жалбоподателите да уточнят кой административен акт оспорват, 

да представят преписи за връчване на страните, а последните да бъдат посочени 

от административния орган в нарочен списък, заедно с адресите им за 

призоваване. Указанията са изпълнени  на 06.01.2011 г. и с резолюция от същия 

ден съдията-докладчик е насрочил делото в о.с.з. на 09.02.2011 г. Без 

противопоставянето на страните съдебното следствие е приключено и делото 

обявено за решаване. С определение № 34/07.03.2011 г., съдът е отменил 

определението за даване ход по същество, оставил е без разглеждане жалбата, 

(като насочена срещу необжалваеми актове, съдържащи препоръки към 

жалбоподателите да не спорят със съседите си, а при налични такива да ги 

отнасят до компетентните органи) и е прекратил производството по делото. Като 

необжалвано, определението е влязло в сила. Делото е  проверено от 

деловодител и съдебния администратор, видно от приложената справка с 

отразени внесени суми, произтичащи от ДТ и архивирано на 19.04.2011 г. 

 

съдия Пенка Костова 

Адм. дело № 17/2010 г., е образувано по жалба от 04.01.2010г., подадена от 

Д.В. от гр. Кърджали, против заповед № 1928/07.10.2009 г.  на Кмета на община-

Кърджали, издадена на основание чл. 44 ЗМСМА, чл. 7 и чл. 2, ал. 1, т. 3 от 

Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 

влогове, с която е разпоредено жалбоподателят, включен по позиция 199, да се 

заличи от окончателния списък № 4 на правоимащите. Преписката, заедно с 

приложенията, е получена в съда на 14.01.2010 г., делото е образувано същия ден 

и разпределено от  Председателя, видно от приложения протокол за избор на 

докладчик. С резолюция от  21.01.2010 г. съдия Костова е дала указания за 

представяне на доказателства, изпълнено на 25.01.2010 г. С последващо 

разпореждане от 01.02.2010 г. делото е насрочено в о.с.з. на 18.02.2010 г., 

уточнени са страните за призоваване, както и са дадени конкретни указания към 

тях. От това заседание, протекло с доклад на съдията и прецизиране на 

доказателствата, делото е отсрочено за нови доказателства за 11.03.2010 г., 

когато съдебното следствие е приключено и спорът е обявен за решаване. С 

определение № 41/30.03.2010 г. съдът е отменил определението с даден ход по 

същество, оставил е без разглеждане жалбата – като процесуално недопустима, 

тъй като не съществува административен акт, който да е предмет на съдебен 

контрол и е прекратено производството по делото. С определение № 

7279/02.06.2010 г., по адм. дело № 6697/2010 г. на ВАС определение № 
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41/30.03.2010 г. е било отменено и делото върнато за последващи процесуални 

действия. В изпълнение, с разпореждане от 10.06.2010 г., съдия Костова е 

насрочила делото за о.з. на 27.07.2010 г., след провеждането на което е 

постановено решение № 85/09.08.2010 г.за отхвърляне на жалбата. С решение № 

3766/16.03.2011 г., постановено по адм. дело  № 11998/2010 г., Върховният 

административен съд е оставил в сила съдебния акт. Делото е било проверено и 

архивирано на 14.04.2011 г. 

 

Адм. дело № 52/2010 г., е било образувано по искова молба от 19.03.2010 

г. на Б.В.К. от гр. Кърджали, подадена по Закона за отговорността на държавата, 

против МБАЛ „д-р А.Дафовски” гр. Кърджали и НОИ-София. Делото е 

образувано на 22.03.2010 г. и в същия ден е разпределено, от  Председателя, 

видно от приложения протокол за избор на докладчик. С разпореждане от   

30.03.2010 г. съдия Костова е оставила молбата без движение, с указания за 

отстраняване на нередовности по исковата молба. С последващо разпореждане от 

13.04.2010 г. производството повторно е оставено без движение, с оглед непълно 

изпълнение на указанията и неуточнен предмет на спора. С разпореждане от 

23.04.2010 г. молбата е счетена за редовна, наредено е изпращането на преписи и 

са дадени са указания към страните. С определение № 74/16.06.2010 г. съдът е 

приел за разглеждане иска, допуснати са доказателствата и отговорите от 

ответните страни, а делото е насрочено за 27.07.2010 г. В това заседание са 

отразени становищата на страните по предявения иск и доказателствата, а делото 

е отсрочено, с оглед допусната съдебно-счетоводна експертиза, за 20.09.2010 г.  

В това заседание е изслушано заключението и делото обявено за решаване. С 

определение № 117/19.10.2010 г. съдът е отменил протоколното определение с 

даден ход по съществото на спора, оставил е без разглеждане исковата молба, 

като подадена срещу юридическо лице извън хипотезата на чл. 205 АПК и 

поради неизчерпан ред за контрол по административен ред, присъдил е разноски 

на ответника МБАЛ и е прекратил производството по делото. Като неоспорено, 

определението е влязло в сила, а на 25.11.2010 г. е издаден изпълнителен лист на 

МБАЛ „д-р А.Дафовски” гр. Кърджали. Делото е архивирано на 14.04.2011г.  

 

Адм. дело № 175/2010 г., е образувано по заповед № РД-09-

182/15.09.2010г. на Областен управител на област Кърджали, с която, на 

основание чл. 32 ЗА, вр. чл. 45, ал. 4 ЗМСМА, е оспорил изпълнението на 

решение № 429, прието на заседание на Общински съвет – Кирково, проведено 

на 11.08.2010 г., съгласно Протокол № 43/11.08.2010 г.  и потвърдено  с решение 

№ 437 от заседание на 01.09.2010 г. съгласно Протокол № 44/01.09.2010 г., за 

закриване и преобразуване на детски градини. Преписката, заедно с 

приложенията, е получена в съда на 15.09.2010 г., делото е образувано на 

следващия ден и разпределено от  Председателя, видно от приложения протокол 

за избор на докладчик. С разпореждане от 17.09.2010 г. съдия Костова е оставила 

без движение жалбата, с указания за уточняване на предмета на спора. С 

последващо разпореждане, от 05.10.2010 г., делото е насрочено в о.с.з. на 
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28.10.2010 г., уточнени са страните за призоваване, както и са дадени конкретни 

указания към тях. От това заседание, с преценката за изясненост на спора от 

правна и фактическа страна, съдебното следствие е приключено. С определение 

№ 128/12.11.2010 г. съдът е отменил определението с даден ход по същество, 

оставил е без разглеждане недопустимата жалба, (с мотиви, че оспорените 

решения нямат белезите на подлежащ на съдебен контрол индивидуален 

административен акт , а са част от процедура по издаването на такъв), като е 

прекратено производството по делото. С определение № 75/04.01.2011 г., по адм. 

дело № 15811/2010 г.  на ВАС, определението е било оставено в сила. Делото е 

било проверено и архивирано на 18.04.2011 г. 

 

Адм. дело № 85/2011 г., е образувано по жалба от  11.05.2011г., подадена 

от  В.Б.В. от гр. Кърджали, чрез кмета на община-Крумовград, против заповед № 

КО-162/15. 04.2011 г. на Кмета на община- Крумовград, с която е обявено 

класирането на участниците в търг за отдаване под наем на свободни земеделски 

земи и са определени участниците, класирани на първо място. 

Преписката, заедно с приложенията, е получена в съда на 19.05.2011 г., 

делото е образувано на следващия ден. С разпореждане от 19.05.2011 г.   

Председателят на съда е оставил жалбата без движение, като е указал внасянето 

на държавна такса и представяне на 2 бр. преписи от жалбата за връчване на 

ответника и заинтересованата страна, изпълнено на 20.05.2011 г. В същия ден 

делото е било разпределено, видно от приложения, надлежно оформен протокол 

за избор на докладчик. С разпореждане от 26.05.2011г. съдия Костова е 

насрочила о.с.з. на 23.06.2011 г., уточнила е страните за призоваване, както и е 

дала конкретни указания за администрирането на жалбата и по доказателствата. 

В това заседание съдебното следствие е обявено за приключено. С определение 

№ 95/04.07.2011 г., съдът е отменил протоколното определение с даден ход по 

същество, оставил е без разглеждане жалбата, като процесуално недопустима, 

тъй като е констатирал липсата на пряк и непосредствен правен интерес и е 

прекратил производството по делото. С определение № 15574/25.11.2011 г., по 

адм. дело № 14836/2011 г. тричленен състав на ВАС е установил просрочие на 

подадената частна жалба срещу прекратителното определение на АС-Кърджали. 

С определение № 2425/20.02.2012 г., постановено по адм. дело № 1839/2012 г. на 

Върховния административен съд – петчленен състав, е оставено в сила 

определение № 15574/25.11.2011 г. на ВАС. 

 

съдия Айгюл Шефки 

Адм. дело № 58/2010 г.  е образувано по искова молба, за обезщетение, от 

25.03.2010 г. на Б.Р.Б. от  с. Яковица, подадена по Закона за отговорността на 

държавата, против МБАЛ „д-р А.Дафовски” гр. Кърджали и РУ „СО”-Кърджали. 

Делото е образувано на 26.03.2010 г. и в същия ден е разпределено, от  

Председателя, видно от приложения протокол за избор на докладчик, приложен 

на л. 12 по делото. С разпореждане от  30.03.2010 г. молбата е оставена без 

движение, с указания за отстраняване на нередовности в нея. С последващо 
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разпореждане от 13.04.2010 г. производството повторно е оставено без движение, 

с оглед непълно изпълнение на указанията и неуточнен предмет на спора. С 

разпореждане от 23.04.2010 г. молбата е счетена за редовна, наредено е 

изпращането на преписи и са дадени указания към страните. С определение № 

73/15.06.2010 г. съдът е приел за разглеждане иска, допуснати са доказателствата 

и отговорите от ответните страни, а делото е насрочено за 06.07.2010 г. В това 

заседание са отразени становищата на страните по предявения иск и 

доказателствата, а делото е отсрочено, с оглед допусната съдебно-счетоводна 

експертиза, за 14.09.2010 г. В това заседание е изслушано заключението и делото 

обявено за решаване. С определение № 111/11.10.2010 г. съдът е отменил 

протоколното определение с даден ход по съществото на спора, оставил е без 

разглеждане исковата молба, присъдил е разноски на ответника МБАЛ, 

прекратил е производството по делото, а преписката е изпратена, по оспорването 

на Разпореждане № 5205292365/04.09.2009 г., по компетентност на Директора на 

РУ „СО”-Кърджали за произнасяне. Като неоспорено, определението е влязло в 

сила, а на 25.11.2010 г. е издаден изпълнителен лист в полза на МБАЛ „д-р 

А.Дафовски” гр. Кърджали. Делото е архивирано на 14.04.2011г.  

 

Адм. дело № 69/2010 г. е образувано по жалба от 09.04.2010 г. на кмета на 

гр. Кърджали, против заповед № РД-09-75/26.03.2010 г. на Областен управител 

на област Кърджали, за изземване на имот – публична държавна собственост, 

като в нея е направено и особено искане – за спиране на допуснатото 

предварително изпълнение на акта. Преписката, заедно с приложенията, е 

изпратена окомплектована от Областния управител и е получена в съда на 

12.04.2010 г. Делото е образувано в същия ден, когато е и разпределено, видно от 

приложения, надлежно оформен протокол за избор на докладчик. С 

разпореждане от 13.04.2010 г. съдията - докладчик е  насрочил о.с.з. на 

21.04.2010 г. по искането по чл. 166, ал. 2 АПК. С определение № 47/19.04.2010 

г., постановено по адм. дело № 73/2010 г., към адм. дело № 69/2010 г. е 

присъединено посоченото дело, образувано по жалба на „Синема” ООД, гр. 

Кърджали против същата заповед. С определение № 48/20.04.2010 г., поради 

липса на засегнат правен интерес и активна процесуална легитимация, жалбата 

на дружеството е оставена без разглеждане и производството е прекратено по 

отношение на „Синема” ООД, гр. Кърджали. С определение № 10889/24.09.2010 

г., постановено по адм. дело № 6287/2010 г., определение № 48/20.04.2010 г. е 

оставено в сила. На 21.04.2010 г. е било проведено заседанието по направеното 

искане по чл. 166, ал. 2 АПК, за което страните са били своевременно уведомени. 

Приети са доказателствата по делото, а с протоколно определение претенцията за 

спиране на предварителното изпълнение на акта е оставено без разглеждане и 

производството по делото в тази му част е прекратено. Съгласно разпореждане 

от 14.04.2010 г.(л. 109 по делото), на 11.05.2010 г. е било проведено открито 

съдебно заседание, в което даден ход по съществото на спора. С определение № 

64/07.06.2010 г., протоколното определение е отменено, възобновено е съдебното 

производство и делото е спряно до окончателното произнасяне на ВАС по 
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частната жалба на „Синема” ООД. С определение от 28.09.2010г. производството 

е възобновено и делото е насрочено в о.з. за 12.10.2010 г., когато е и приключено. 

С решение № 105/21.10.2010 г. жалбата на кмета е отхвърлена като 

неоснователна. С решение № 9793/01.07.2011г. по адм. дело 15300/2010 г., ВАС е 

оставил в сила съдебния акт.  

 

Адм. дело № 76/2011 г. е образувано по жалба от пълномощник на С.Ю.А 

от  с. Сърнак, подадена на 07.04.2011 г., чрез община Крумовград, срещу отказ на 

общината да издаде удостоверение за гражданско състояние на трето лице, във 

връзка с гражданско дело от 2010 г. С придружително писмо жалбата с 

преписката е изпратена в АС-Кърджали, получена на 18.04.2011 г. С 

разпореждане от  същия ден Председателят на съда е оставил жалбата без 

движение и е наредил, съгласно разпоредбата на чл. 151, т.2 АПК, да се приложи 

по делото надлежно подписано пълномощно – изпълнено на 03.05.2011 г. В 

същия ден делото е образувано и разпределено от Председателя на доклад на 

съдия Шефки, видно от приложения протокол за случаен избор. С разпореждане 

на докладчика от 09.05.2011 г. делото е насрочено за 07.06.2011 г., когато 

съдебното следствие е приключено и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение в срок. С определение № 74/13.06.2011 г. е отменено определението за 

даване ход по същество, оставена е без разглеждане жалбата и производството по 

делото е прекратено. Като необжалвано, определението е влязло в сила, а делото 

– проверено и архивирано на 09.12.2011 г. 

 

Адм. дело № 254/2011 г. 

Административният съд е сезиран с жалба от 26.07.2011 г. от физическо 

лице, против заповед № ДК-02-ЮЦР-146/15.04.2011 г. на Началника на РДНСК – 

Южен централен район- Пловдив, за премахване на незаконен строеж „стопанска 

постройка”, намиращ се в п.и., находящ се в чашката на яз. „Студен кладенец”, 

землище с.Седловина, общ. Кърджали. На 16.08.2011 г. жалбата с преписката е 

входирана в АС-Кърджали, като с разпореждане от същата дата на Председателя 

на съда е оставена без движение за внасяне на ДТ. На 22.08.2011 г. указанието е 

изпълнено, като на тази дата е образувано производството и  разпределено, 

видно от приложения протокол, на доклад на съдия Мария Божкова. Същата, с 

разпореждане в з.з. от 12.09.2011 г. е конституирала страните и насрочила делото 

в с.з. на 10.10.2011 г. На тази дата, при явили се страни (жалбоподателят лично, а 

за РДНСК- юрк. Манкова) и заявено становище за даване ход на делото, същото 

е отсрочено, за 31.10.2011 г., от Председателя на съда, поради отпуск за временна 

нетрудоспособност на определения от програма за случаен принцип съдия-

докладчик. На определената дата съдия Божкова е допуснала СТЕ с конкретно 

определени задачи и е отложила делото за 05.12.2011 г., когато е депозирано 

заключението. По искане на жалбоподателя делото отново е отложено – за 

разпит на свидетел. С разпореждане № 188/06.12.2011 г. е наредено да се призове 

и вещото лице, тъй като се е установило, че липсва отговор на един от 

поставените въпроси – от кого е извършен строежа, предмет на оспорената 
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заповед. С оглед тази констатация е било изготвено допълнително заключение от 

експерта, депозирано в о.с.з. на 19.12.2011 г., когато е разпитан и доведеният 

свидетел - също за установяване на факта от кого е осъществен строежът, след 

което съдебното дирене е приключено.С определение № 6/12.01.2012 г. 

определението за даване ход по същество е отменено, жалбата е оставена без 

разглеждане - като недопустима (с констатацията, че жалбоподателят, който не е 

собственик, а само ползвател на имота без учредено вещно право, няма правен 

интерес и не е адресат на акта по смисъла на § 3, ал. 1 от Наредба № 13/2001 г.), а 

производството по делото е прекратено. Като необжалвано, определението е 

влязло в сила. 

 

Адм. дело № 382/2011 г.  е образувано по жалба от 21.12.2011 г., подадена 

от  Н.А.Т. от  гр. Кърджали, против заповед № КЖ 300884/21.11.2011 г. на 

Директора на дирекция „Социално подпомагане” гр. Кърджали, потвърдена с 

решение № РД-03-40/14.12.2011 г. на Директора на Регионална дирекция 

„Социално подпомагане” гр. Кърджали. Окомплектованата жалба е получена в 

съда на 23.12.2011 г., в същия ден е образувано производството и разпределено 

на тази дата от Председателя на доклад на съдия Шефки, видно от приложения 

протокол за избор по случайния принцип. С разпореждане от 28.12.2011 г. 

делото е насрочено в о.с.з. на 24.01.2012г., дадени са и указания към страните. 

В това заседание делото е обявено за решаване, като с определение № 

29/10.02.2012 г. определението с даден ход по същество е отменено, жалбата е 

оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено, а преписката 

е изпратена на Директора на РД „Социално подпомагане” гр. Кърджали, за 

произнасяне, съгласно дадените в мотивите указания. По делото няма данни 

съдебният акт да е бил обжалван, с оглед което, с писмо от 05.03.2012 г., е 

предприето изпълнението му. 

 

По четири от делата адм. дело №№ 178/2010г., 157/2010 г., 294/2011г. и 

386/2011г. са постановени определения за отмяна хода по същество и е 

възобновено производството, като са давани указания във връзка с 

неудостоверена представителна власт, липсващи относими доказателства, или 

неточно сформиран състав и неизпълнена изискуема публикация. 

 

Адм. дело № 178/2010г. е образувано по жалба от 20.09.2010г., подадена от 

пълномощник на физическо лице, против заповед № ДК-14-09-207/16.12.2009 г.  

на Началника на СГКК – гр. Кърджали за изменение на кадастралната основа на 

имот. На 28.09.2010 г. жалбата с преписката е входирана в АС-Кърджали, като с 

разпореждане от същата дата на Председателя на съда е оставена без движение за 

внасяне на ДТ. На 30.09.2010 г. указанието е изпълнено и на 01.10.2010 г. е 

образувано производството,  разпределено, видно от приложения протокол, на 

доклад на съдия Дичев. Последният, с разпореждане от същия ден е изискал 

списък на страните, копие от цялата преписка по издаването на заповедта и е 

насрочил делото за провеждане на о.с.з. на 24.11.2010 г. На тази дата ход на 
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делото не е даден, поради заболяване на управителя на заинтересована по делото 

страна. На 15.12.2010 г. са изслушани подробните становища на страните, приети 

са доказателствата, а делото е отложено, като е задължена общината да 

представи цялата проектна документация и цялата преписка по издаването на 

разрешение за строеж № 224/13.08.2008 г. В с.з. на 22.12.2010 г. са приети 

представените допълнително доказателства и е назначена СТЕ с подробно 

посочени задачи. В с.з. на 09.02.2011 г.е депозирано заключението, страните са 

заявили, че нямат доказателствени искания и с преценката, че делото е изяснено 

от правна и фактическа страна, съдът е дал ход на делото по същество. С 

определение от 08.03.2011 г., в срока за произнасяне, съдът е отменил 

протоколното определение  за даване ход на делото по същество и е определил 7-

дневен срок на жалбоподателката М.А.М. от гр. Кърджали, да представи 

пълномощно (тъй като жалбата е подадена от пълномощник – адв. Пачилова  от 

АК-Кърджали) и да потвърди извършените процесуални действия. Липсващият 

по делото договор за правна помощ, с дата 20.09.2010г., е представено от 

ответника – Н-к СГКК с нарочна молба от 16.03.2011 г. и с извинения за 

причиненото неудобство. Представено е и ново пълномощно, от 17.03.2011 г., 

също прието по делото. Възражение по определението за отмяна на хода по 

същество и за влязъл в сила административен акт е депозирано от управителя на 

з.стр. „Ахридастрой” ЕООД. На 23.03.2011г. е проведено о.с.з.и делото е обявено 

за приключено. С решение № 32/19.04.2011 г. съдът е отменил процесната 

заповед и е изпратил преписката за ново произнасяне при спазване на дадените 

указания. Като неоспорен, съдебният акт е влязъл в сила. 

 

Адм.дело № 157/2010 г.  

Административният съд е сезиран с жалба от 13.08.2010 г. на С.С.О от с. 

Патица, общ. Черноочене, против заповед № 1174/22.11.2007 г. на Директора на 

ОД „Полиция”, гр. Кърджали, с наложена, на основание чл.75, т.4 ЗБДС (отм.) 

принудителна административна мярка (ПАМ) –със забрана за напускане на 

страната и издаване на документ за задгранично пътуване, до обезпечаване на 

финансовото задължение. С разпореждане от  16.08.2010 г. е наредено незабавно 

да се изиска преписката по издаването на акта, изпълнено на 31.08.2010 г. На 

02.09.2010 г. делото е образувано, разпределено на съдия Шефки, видно от 

приложения протокол за случаен избор на докладчик. С разпореждане от 

03.09.2010 г. са уточнени страните, дадени са указания към ответника за отговор 

и доказателства и делото е насрочено за разглеждане на 28.09.2010 г., когато е и 

обявено за решаване. С определение № 118/20.10.2010 г., съдът е отменил 

определението за даване ход по същество, възобновил е производството и е 

указал на Директора на ОД на МВР в срок да представи справка за 

обстоятелството напускал ли е жалбоподателят страната за периода от 27.09.2007 

г., до 22.11.2007 г., като о.с.з. е определено за 23.11.2010 г. Справката е получена 

на 28.10.2010 г., с данни, че лицето е излязло от страната на 14.11.2007 г. и се е 

върнало през ГКПП Лесово на 16.11.2007 г. В с.з. доказателството е прието и 

съдебното следствие е приключено. С решение № 126/30.11.2010 г. съдът е 
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отхвърлил жалбата като неоснователна. Същото не е било обжалвано, проверено 

е и на 18.04.2011 г. е архивирано. 

 

Адм. дело № 294/2011 г. е образувано по жалба от 09.08.2011г., подадена 

от физическо лице, против заповед № ДК-02-ЮЦР-131/13.04.2011 г. на 

Началника на РДНСК – Южен централен район, за премахване на незаконен 

строеж „вилна сграда”, намиращ се в п.и. на брега на яз. „Студен кладенец”, общ. 

Кърджали. На 11.08.2011 г. жалбата с преписката е входирана в АС-Кърджали, 

като с разпореждане от същата дата на Председателя на съда е оставена без 

движение за внасяне на ДТ. На 08.09.2011 г. указанието е изпълнено, като на тази 

дата е образувано производството и  разпределено, видно от приложения 

протокол, на доклад на съдия Мария Божкова. Същата, с разпореждане от 

12.09.2011 г. е оставила жалбата без движение и е изискала доказателства за 

активна процесуална легитимация на жалбоподателката. С разпореждане от 

24.10.2011 г. делото е насрочено в о.с.з. на 28.11.2011 г., когато е отложено, по 

искане на сезиралото съда лице поради доказано заболяване. В с.з. от 16.01.2012 

г. е даден ход на делото, приети са доказателствата, назначена е експертиза по 

преценка са съдебния състав, а делото е насрочено за 27.02.2012 г. В това с.з., в 

присъствието на процесуални представители и на двете страни, е депозирано 

изготвеното заключение, прецизирани са доказателствата и част от тях не са 

приети, тъй като вече са приобщени по делото и с преценката за изяснен спор от 

правна и фактическа страна, е даден ход на делото по съществото му. С 

определение № 44/19.03.2012 г. определението за приключено съдебно следствие 

е отменено, производството е възобновено и е задължена общината да представи 

всички строителни книжа, касаещи постройки в процесния имот, а Областна 

дирекция „Земеделие”-Кърджали – да представи данни относно промяна 

предназначението на ПИ по КВС на с. Широко поле. Заседанието е определено 

за 23.04.2012 г. 

 

Адм. дело № 386/2011 г., е образувано по заповед № РД-09-

254/28.12.2011г. на Зам. областен управител на област Кърджали,(по заместване) 

с която, на основание чл. 32, ал. 1 от  ЗА, вр. чл. 45, ал. 8 ЗМСМА, е оспорил като 

незаконосъобразно решение № 3, прието по Протокол № 2 от 25.11.2011 г. на 

Общински съвет – Ардино, с което, на основание чл. 21, ал. 3 ЗМСМА, е приет 

Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет. Преписката, 

заедно с приложенията, е депозирана в съда на 28.12.2011 г., делото е образувано 

в същия ден и разпределено от  Председателя, видно от приложения протокол за 

избор на докладчик, на съдия Шефки, а о.с.з. е определено за 07.02.2012 г. В хода 

му са изложени становищата на страните, приети са доказателствата и без 

възражения съдебното следствие е приключено. С определение № 32/16.02.2012 

г., постановено в з.з., съдия Шефки е отменила определението, с което е даден 

ход на делото по същество и е възобновила производството по делото, с 

преценката за оспорен подзаконов нормативен акт, по отношение на който е 

приложим редът по раздел 2-ри от гл. Х на АПК, като оспорването се съобщи по 
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реда на чл. 181, ал. 1 и 2  и делото се разгледа от тричленен съдебен състав, 

съобразно нормата на чл. 191, ал. 2 АПК. Оспорването е оставено без движение, 

като е задължен Областният управител да внесе в определен срок дължимата за 

обнародване сума. С писмо изх. № АП-10-2779-6/20.02.2012 г., на основание чл. 

155, ал. 1 и ал. 3 АПК, оспорването е оттеглено, като е направено изрично искане 

за прекратяване на производството по делото. С определение № 35/21.02.2012 г., 

в тричленен състав съдът е оставил без разглеждане заповед № РД-09-

254/28.12.2011г. на Областен управител на област Кърджали и е прекратил 

производството по делото. 
 

 
 
  ЧАСТНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 2010 г. 
 
На случаен принцип са проверени следните частни административни дела, 

образувани през 2010 г., 2011г. и 2012г.: 
Ч. адм. дело № 46/2010 г., образувано на 08.03.2010 г., по чл. 75 ДОПК. 

Делото е образувано по постъпило искане на разследващ полицай за разкриване 

на данъчна и осигурителна тайна по ДП от 2009г. по описа на ОД на МВР – гр. 

Кърджали. Делото е разпределено електронно на принципа на случайния избор и 

за докладчик е определен съдия Костова. С окончателно определение № 

30/08.03.2010 г. искането е оставено без уважение. 

 

Ч. адм. дело № 109/2010г., образувано на 16.06.2010г. по постъпило на 

16.06.2010г. искане от публичния изпълнител при ТД  на НАП – Пловдив, ИРМ – 

Кърджали за продължаване срока на наложени с негово постановление 

обезпечителни мерки. Делото е разпределено на съдия Костова, за което е 

приложен протокол за избор на докладчик, подписана от Председателя. С 

окончателно определение № 80 /22.06.2010 г. искането е уважено. С 

определението си съдът, на основание чл. 121, ал. 5 ДОПК, допуска удължаване 

срока на наложените обезпечителни мерки, като определя срок до 25.07.2010г. 

 

Ч. адм. дело № 121/2011 г., образувано на 04.07.2011 г. по постъпило на 

04.07.2011 г. искане от публичния изпълнител при ТД  на НАП – Пловдив, ИРМ 

– Кърджали за продължаване срока на наложени с негово постановление 

обезпечителни мерки. Делото е разпределено на съдия Божкова и с окончателно 

определение № 96/05.07.2011г. искането е уважено – съдът продължава срока на 

наложените предварителни обезпечителни мерки с 30 дни, но не по-късно от 

21.08.2011г. 

 

Ч. адм. дело № 61/2011 г., образувано на 13.04.2011г. по постъпило на 

същата дата искане от публичния изпълнител при ТД  на НАП – Пловдив, ИРМ – 

Кърджали за продължаване срока на наложени с негово постановление 

обезпечителни мерки. Делото е разпределено на съдия Шефки и с окончателно 
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определение №51/18.04.2011г. искането е уважено – съдът е допуснал 

удължаване на срока до 16.05.2011г. 

 

Ч. адм. дело № 15/2010 г., образувано на 13.01.2010г. по постъпило на 

същата дата искане от прокурор при РП-Кърджали за разкриване на сведения, 

представляващи служебна тайна, на основание чл. 75, ал.1, т.1 от ДОПК. Делото 

е разпределено на съдия Шефки и с окончателно определение № 8/13.01.2010 г. 

искането е уважено, като е определен 30 - дневен срок за разкриване на 

сведенията. 

 

Ч. адм. дело № 20/2010 г., образувано на 28.01.2010г.  по постъпило на 

същата дата искане от Окръжен прокурор при ОП-Кърджали за разкриване на 

данъчна и осигурителна информация, на основание чл. 75 ДОПК. Делото е 

разпределено на съдия Атанасов и с окончателно определение № 13/28.01.2010 г. 

искането е уважено, като е определен срок за разкриване на сведенията 30 дни. 

 

Ч. адм. дело № 2/2012 г., образувано на 05.01.2010 г. по постъпило на 

същата дата искане за спиране и прекратяване на изпълнителното производство – 

чл. 280, т. 1 АПК, чл. 282, ал.1, т. 8 АПК. Делото е разпределено на съдия 

Атанасов и с окончателно определение № 3/09.01.2012 г. искането е оставено без 

уважение. 

По всички частни 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. 

При извършената проверка по частните производства, бе констатирано, че 

съдът се произнася своевременно. Не бе установено забавяне при образуване и 

приключване на частните административни дела, съдебните актове се 

постановяват в срок. 

 

 

 ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  

 

 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛА С РЕГЛАМЕНТИРАНИ КРАТКИ 

ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ 

 

 

Адм. дело № 341/2011 г. – съдия Божкова, образувано и разпределено 

09.11.2011г. по жалба срещу решение на Общинска избирателна комисия за 

избор на кмет на кметство Малък Девисил. С разпореждане на съда са дадени 

указания за представяне на доказателства и след изпълнението му, с друго 
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разпореждане от 11.11.2011г. делото е насрочено в о.с.з. за 15.11.2011г., когато е 

даден ход по същество и решението е постановено на 23.11.2011г. 

 

Адм. дело № 145/2011 г. – съдия Божкова,  образувано и разпределено на   

27.07.2011г. по постъпила жалба против заповед за определяне размер на 

парично обезщетение, на основание чл. 38, ал. 2 ЗДС. В деня на образуване на 

делото, съдията докладчик с разпореждане от з.з. оставя без движение жалбата и 

указва да се отстранят нередовностите. След изпълнение на указанията с писмо 

от 16.08.2011г., съдията докладчик с разпореждане от з.з. на 07.09.2011г. е 

насрочил делото в о.с.з. на 26.09.2011г. Проведени са общо 5 съдебни заседания 

– на 26.09.2011г., на 24.10.2011г., на 24.11.2011г., 09.01.2012г. и на 06.02.2012г., 

когато е даден ход на делото по същество. Съдебното решение е постановено на 

09.02.2012г. 

 

Адм. дело № 43/2011 г. – съдия Костова, образувано и разпределено на 

24.03.2011г., след като жалбата е оставена с разпореждане от з.з. на 22.03.2011г. 

от Председателя на съда без движение, с указания за плащане на държавна такса. 

Делото е образувано по жалба срещу заповед за задържане на лице по чл. 63, 

ал.1, т. 1 ЗМВР. С разпореждане от з.з. на 24.03.2011г. делото е насрочено в о.с.з. 

на 31.03.2011г., когато е даден ход по същество и решението, с което е отменена 

заповедта за задържане, издадена от полицейски орган при РУ „Полиция” – 

Кърджали, е обявено в открито съдебно заседание на 01.04.2011г. По подадената 

касационна жалба, състав на ВАС се е произнесъл с решение № 4768/02.04.2012г. 

по адм. дело № 6326/2011г., с което е оставено в сила решението на АдС-

Кърджали. 

 

Адм. дело № 42/2011 г. – съдия Костова, образувано и разпределено на 

02.03.2012 г. по постъпило на същата дата жалба с правно основание чл. 63, ал. 4 

ЗМВР - срещу заповед на полицейски орган към РУ на МВР гр. Крумовград, с 

която е наложена мярка „задържане за срок от 24 часа”. С разпореждане от з.з. на 

същата дата съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 05.03.2012г., 

когато е дал ход по същество и с решение от 05.03.2012г. жалбата е отхвърлена. 

 

Адм. дело № 348/2011 г. – съдия Шефки, образувано и разпределено на 

15.11.2011г., с правно основание чл. 250 и сл. от АПК. С разпореждане от з.з. на 

15.11.2011г. съдът отхвърля искането за защита срещу неоснователни действия 

по организиране и принудително премахване на незаконен строеж. 

Разпореждането е обжалвано пред ВАС, който с определение от 09.12.2011г. по 

адм. дело № 15209/2011г. оставя в сила разпореждането на АдС-Кърджали. 

 

Адм. дело № 339/2011 г. – съдия Шефки, образувано и разпределено на 

07.11.2011 г. по постъпила жалба срещу решение на ОИК Ардино. С 

разпореждане от същата дата съдията докладчик отхвърля искането за спиране 

изпълнението на решението на ОИК – Ардино. С друго разпореждане от 
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08.11.2011г. делото е насрочено в о.с.з. за 14.11.2011г., когато е даден ход на 

делото, открито е производство по оспорване истинността на съдържащото се в 

протокол на СИК – с. Млечино, общ. Ардино, протокол на ОИК-Ардино и 

Решение на ОИК-Ардино. Делото е отложено и насрочено за 15.11.2011г, когато 

е даден ход по същество и с решение от 21.11.2011г. съдът е потвърдил 

решението на ОИК-Ардино за избор на кмет на с. Млечино. 

 

Адм. дело № 37/2011 г.  – съдия Атанасов, производство по реда на чл. 145 

и сл. и чл. 257 АПК вр. чл. 63, ал. 4 от ЗМВР. Делото е образувано и 

разпределено на съдия Атанасов на 17.03.2011г. по постъпила  на 14.03.2011г. 

жалба срещу заповед за задържане. След отстраняване на нередовностите, 

съобразно разпореждането от з.з. на 14.03.2011г. на Председателя на съда, делото 

е образувано и съдията - докладчик с разпореждане от 17.03.2011г. насрочва 

делото за 19.03.2011г., когато е отложено по доказателствата за 22.03.2011г. В 

проведеното второ открито с.з. съдът е счел делото за изяснено от фактическа 

страна и е дал ход по същество. Решението, постановено на 23.03.2011г., с което 

е отхвърлена жалбата, е обжалвано пред ВАС, който с решение от 28.09.2011г. 

по адм. дело № 7101/2011г. е оставил в сила решението на АдС-Кърджали. 

 

Адм. дело № 328/2011 г.  – съдия Атанасов, образувано и разпределено на 

28.10.2011г. по постъпила на 27.10.2011г. жалба срещу решение на ОИК-

Кърджали за избор на кмет на община Кърджали. С разпореждане от 27.10.2011г. 

съдът е дал задължителни указания за ОИК, а с друго разпореждане до 

жалбоподателя от 28.10.2011г. е дал задължителни указания за плащане на 

държавна такса и представяне на пълномощно по делото от централното 

ръководство на политическата партия. С разпореждане от з.з. на 28.10.2011г. 

делото е насрочено в о.с.з. за 01.11.2011г. С определение от з.з. на 30.10.2011г. 

оставя без уважение искането за спиране изпълнението на решението на ОИК. 

Проведени са 11 съдебни заседания през м. ноември 2011г., като в с.з. на 

17.11.2011г. съдът е дал ход по същество и е обявил решението, с което 

потвърждава решението на ОИК за избор на кмет на община Кърджали на 

21.11.2011г. и с определение от 08.11.2011г. (по подадена молба с правно 

основание чл. 248 и сл. ГПК) съдът е изменил решението в частта му за 

присъдени разноски. Определението е обжалвано пред ВАС, който с 

определение от 18.01.2012г. е оставил в сила определението на АдС-Кърджали. 

 

 

При проверката се установи че, делата са насрочвани за разглеждане в о.с.з. 

своевременно, до втория или третия ден от образуването им, разглеждани са в 

едно до няколко съдебни заседания (с изключение на адм. дело № 328/2011г., с 

оглед спецификата на делото), насрочвани в кратки срокове. Решенията са 

постановени и обявени без забава – до няколко дни от обявяването им. 
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ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ИЗВЪН СРОКА  

 

по чл. 172, ал. 1 АПК 

 

 

Общ брой постановени съдебни решение за проверяваните периоди по съдии 

 
 

 

№ 

по 

ред 

Съдия 

Проверяван период 

Общ брой 

постановени 

решения 

01.01. – 31.12. 

2010г. 

постановени 

решения 

01.01. – 31.12. 

2011 г. 

постановени 

решения 

01.01. – 31.03. 

2012г. 

постановени 

решения 

1. 
Виктор Динев 

Атанасов 
43 73 18 134 

2. 
Дичо Иванов 

Дичев 
104 53 0 157 

3. 

Айгюл 

Аптула 

Шефки 
102 158 61 321 

4. 
Пенка Колева 

Костова 
95 59 3 157 

5. 

Мария 

Кирилова 

Божкова - 

Бояджиева 

През периода 

13.08.2009 год. 

– 31.05.2011 

год., съдия 

Мария Божкова 

– Бояджиева е 

ползвала 

полагаем 

платен отпуск, 

във връзка с 

раждането и 

отглеждането 

на второто си 

дете. 

94 48 142 
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Постановени решения след едномесечния срок за проверяваните периоди по 

съдии 
 

№ 

по 

ред 

Съдия 

Проверяван период 

01.01. – 31.12. 

2010г. 

01.01. – 31.12. 2011 г. – 5 броя 

решения, постановени след 

едномесечния срок 

01.01. – 31.03. 

2012г.  

1. 

Мария 

Кирилова 

Божкова - 

Бояджиева 

През периода 

13.08.2009 год. – 

31.05.2011 год., 

съдия Мария 

Божкова – 

Бояджиева е 

ползвала полагаем 

платен отпуск, във 

връзка с 

раждането и 

отглеждането на 

второто си дете. 

№ на 

делото и 

предмет 

Обяв

ено за 

реша

ване 

Дата на 

обявява

не на 

акта в 

книгата 

за 

открити 

заседан

ия 

Забава  

/в дни/ 

няма 

постановени 

решения, след 

едномесечния 

срок 

Адм.д. 

№ 

117/201г. 

чл. 45, 

ал. 4 

ЗМСМА 

12.09.

2011г

. 

17.10. 

2011г. 
5 

КАНД 

 №114/ 

2011г. 

14.09.

2011г

. 

17.10. 

2011г. 
3 

КАНД  

№116/ 

2011г. 

14.09.

2011г

. 

17.10. 

2011г. 
3 

КАНД 

 №123/ 

2011г. 

21.09.

2011г

. 

24.10. 

2011г. 
3 

КАНД 

№129/ 

2011г.  

14.09.

2011г

. 

18.10. 

2011г. 
4 

 

За проверяваните периоди – 2010г., 2011г. и първото тримесечие на 2012г.  

останалите трима съдии нямат постановени решения след едномесечния срок.  
 
 

При проверка на делата, приключили с решения през проверяваните 

периоди – 2010г., 2011г. и за януари - март 2012г., относно спазване на срока по 

чл. 172, ал. 1 АПК през 2010 г. се установи следното: 

 Натовареността на съдиите от Административен съд – Кърджали не е 

висока. Средният брой на постановените съдебни актове за 2010г. и 2011г. е 

между 43 и 158 броя годишно на съдия. Прави добро впечатление 

постановяването на по-голямата част от съдебните актове в срок, като 

допуснатите отклонения са минимални  - забавата при обявяване решенията е 

само на съдия Божкова и то между 3 и 5 дни след законоустановения 

едномесечен срок по 5 бр. дела. 
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                          ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 

Съгласно предоставената от АдС - Кърджали относно резултатите от 

инстанционния контрол на съдебните актове, за проверяваните периоди, данните 

по съдии за проверяваните три периода са следните: 

 

Резултати от върнати обжалвани дела на съдиите  

от АдС -  Кърджали за  2010г.  
 

№ 

С
Ъ

Д
И

Я
 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

О
Б

Щ
О

 

О
ст

ав
ен

о
 в

 с
и

л
а 

О
тм

ен
ен

о
 и

зц
я
л
о
 

О
б

ез
си

л
ен

о
  

О
б

я
в
ен

о
 з

а 
н

и
щ

о
ж

н
о

 

Ч
ас

ти
ч

н
о

 о
тм

ен
ен

о
 

О
тм

ен
ен

о
 и

зц
я
л
о

 и
зв

ъ
н

 

ч
л
.2

0
9

,т
.3

 А
П

К
 

О
б

ез
си

л
ен

о
 о

тт
ег

л
я
н

е 
н

а 

ж
ал

б
. 

О
тт

ег
л
я
н

е 
н

а 
о
б

ж
. 

 А
д

м
. 

ак
т 

С
к
л
ю

ч
в
ан

е 
н

а 

сп
о
р

аз
у

м
ен

и
е 

Ч
ас

ти
ч

н
о

 о
тм

ен
ен

о
 и

л
и

 

о
б

ез
си

л
ен

о
 

О
Б

Щ
О

 

О
ст

ав
ен

о
 в
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и

л
а 

О
тм

ен
ен

о
 и

зц
я
л
о
 

О
б

ез
си

л
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о
  

О
б

я
в
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о
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н

и
щ

о
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н
о
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о
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О
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о
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б
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О
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о
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ж
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А
д

м
. 

ак
т 

С
к
л
ю

ч
в
ан

е 
н

а 

сп
о
р
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у

м
ен

и
е 

Ч
ас

ти
ч

н
о

 о
тм

ен
ен

о
 и

л
и

 

о
б

ез
си

л
ен

о
 

  ОБЩО  79 65 12 0 0 2 0 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
ВИКТОР 

АТАНАСОВ 
6 6  0      0           2 2                   

2 
ДИЧО  

ДИЧЕВ 
22 22  0      0           7 7                   

3 
АЙГЮЛ  

ШЕФКИ 
18 13 5     0           7 7                   

4 
ПЕНКА  

КОСТОВА 
28 20 6     2          7 7                   

5 
МАРИЯ  

БОЖКОВА 
5 4 1      0           0  0                   

 

Резултати от върнати обжалвани дела на съдиите  

от АдС -  Кърджали за 2011г. 

 

№ 

С
Ъ

Д
И

Я
 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

О
Б

Щ
О

 

О
ст

ав
ен

о
 в

 с
и

л
а 

О
тм

ен
ен

о
 и
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л
о
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О
б

я
в
ен

о
 з

а 
н

и
щ

о
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н
о
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о
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о
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о
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н
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0
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К
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о
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о
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о

 о
тм

ен
ен

о
 и

л
и

 

о
б

ез
си

л
ен

о
 

О
Б

Щ
О

 

О
ст

ав
ен

о
 в

 с
и

л
а 

О
тм

ен
ен

о
 и

зц
я
л
о
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о
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о
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о
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л
и

 

о
б
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л
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о
 

  ОБЩО  80 63 14 0 0 3 0 0 0 0 0 18 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1 
ВИКТОР 

АТАНАСОВ 
13 12 0     1           3 3   0               

2 
ДИЧО  

ДИЧЕВ 
26 19 6     1           2 2   0               

3 
АЙГЮЛ  

ШЕФКИ 
19 16 2     1           6 6   0               

4 
ПЕНКА  

КОСТОВА 
22 16 6     0           6 5   1               

5 
МАРИЯ  

БОЖКОВА 
0  0  0     0           1 1   0               
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Резултати от върнати обжалвани дела на съдиите от АдС -  Кърджали  

за периода   01.01. – 31.03.2012г. 

 

№ 

С
Ъ

Д
И

Я
 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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о
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  ОБЩО  20 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
ВИКТОР 

АТАНАСОВ 
1 1  0                4 4                   

2 
ДИЧО  

ДИЧЕВ 
6 5 1                0 0                   

3 
АЙГЮЛ  

ШЕФКИ 
6 6 0                2 2                   

4 
ПЕНКА  

КОСТОВА 
5 4 1                1 1                  

5 
МАРИЯ  

БОЖКОВА 
2  1  1                1 1                   

 

 Видно от направената и предоставена справка относно проверка на 

актовете по реда на инстанционния контрол се констатира, че голямата част от 

постановените съдебни актове от съдиите в АдС - Кърджали са потвърдени от 

Върховния административен съд, което е показател за цялостно предварително 

проучване на делата, задълбочени знания и добро професионално ниво на 

съдийския състав.  

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

Организацията на административната дейност на Административен съд- 

Кърджали е добра и това в голяма степен се дължи на усилията на 

Административния ръководител – председател на АдС - Кърджали съдия Виктор 

Атанасов. Отделните служби работят ефективно, при добро 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 също е добра. Административните дела се завеждат и 

образуват по реда на ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.66/2009г.), като върху всеки приет 

в съда документ - жалби /молби, се отбелязва регистрационен номер и дата на 

постъпване на документа в съда. 

Регистратурата и деловодството работят добре, при отлични битови 

условия. 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 
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се проверяват и своевременно се докладват на съответния съдия. Не бяха 

констатирани отложени съдебни заседания заради невръчени или лошо връчени 

(в нарушение на ГПК) призовки на страните. 

Постъпилите в съда книжа се предават в същия ден на административния 

ръководител на съда, който в повечето случаи образува и разпределя делата след 

отстраняване на нередовностите по жалбите, във връзка с невнесените държавни 

такси. Разпределението на делата се извършва от Председателя на съда, в деня, в 

който е образувано делото, при спазване принципа на случайния избор, според 

чл.46, ал.1 ПАРОАВАС. Предоставената от ВСС програма се експлоатира 

коректно.  

Новообразуваните дела се вписват, комплектоват и докладват 

своевременно. Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно и 

изчерпателно. Постъпващите по делата книжа се прикрепват последователно и 

се номерират коректно от съдебните служители, с някои констатирани в хода на 

проверката изключения. Не бе установено несвоевременно изпълнение на 

разпорежданията, определенията и резолюциите на съда от страна на 

деловодителите.  

Установено бе, че съдиите в АдС – Кърджали спазват двумесечния срок  по 

чл. 157, ал. 1 АПК, без изключение. През проверявания период са се произнасяли 

в кратки срокове (до няколко дни), проверявайки редовността и допустимостта, 

съобразно разпоредбите на чл. 158 и чл. 159 АПК. 

В случаите на оставяне без движение жалбата, жалбоподателите са 

уведомявани своевременно за дадените указания. Съдът е давал изчерпателни 

указания за отстраняване на нередовностите по жалбите. По изключение е 

допускано повторно оставяне жалбата без движение, веднъж от председателя на 

съда по отношение на невнесена държавна такса и втори път от съдията-

докладчик, с оглед изясняване предмета на спора и относимите доказателства 

(адм. дело № 217/2010г., адм. дело № 294/2011г., адм. дело № 58/2010г.). 

Делата най-често са отлагани за събиране на доказателства. 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, с изключение на 2 дела, описани в обстоятелствената част 

на акта, по които срокът за изготвяне на заключението по СТЕ е удължен.  
При отлагане на делата следващото с.з. е насрочвано при спазване срока по 

чл. 139, ал.1 АПК. 
Нередовното призоваване много рядко е причина за отлагане на делото, 

което е показател за добра организация на работата на съдебните служители в 

специализираната администрация.  

По постъпили искания за спиране на предварителното изпълнение на 

оспорени административни актове съдиите се произнасят своевременно, с 

определения по хода на делото. В тези случаи, в АдС - Кърджали няма практика 

да се разделят производствата и по особените искания да се образуват отделни 

дела (адм. дело 143/2010г. и адм. дело № 69/2010г.). 
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Призоваване по електронен път не бе констатирано, че се прилага като 

способ, въпреки създадените условия за това, включително и чрез интернет 

страницата на съда, тъй като страните не посочват електронен адрес. 

Много добро впечатление прави и липсата на неприключени дела, 

образувани преди 01.01.2011г. дела (без спрените производства).  

По отношение на делата с отменен ход по същество се налага извода, че 

делата са поучват достатъчно задълбочено, с оглед на факта, че само по 4 броя 

дела, описани в констативната част на Акта, са отменени за допълнителни 

процесуални действия. Изключение прави само адм. дело № 178/2010г., по което 

ходът по същество е отменен, заради непредставяне на пълномощно на 

пълномощника на жалбоподателя при подадената от него жалба. 

По делата, по които производството е спряно, поради наличие на 

преюдициален спор, в някои случаи не са извършвани проверки периодично. 

Констатирано бе, че не се спазва стриктно разпоредбата на чл. 106 от 

ПАРОАВАС, според която служба „Деловодство” извършва ежемесечно 

проверка за ненасрочените дела и ги докладва на председателя. В тази връзка, 

проверяващият екип счита за необходимо ръководството на съда – 

Председателят и административният секретар да създадат по-добра 

организация за взаимодействие между съдиите и служба „Деловодство”, по 

отношение на спрените производства.  

 

В хода на извършената проверка на частните производства по случайно 

избрани дела, видно и от предоставената от Председателя на съда справка на 

всички частни административни дела, за проверяваните периоди, се налага 

извода, че съдът се произнася своевременно. Не бе констатира забавяне на 

съдебното производство по образуваните и свършени частни административни 

дела. 

По голяма част от  делата, съдебните решения  са постановявани в срока по 

чл. 172, ал. 1 от АПК, като допуснатите отклонения са незначителни – на съдия 

Божкова,  забавата е от 3 до 5 дни след законоустановения срок по 5 бр. дела. 

Проверяващият екип счита, че съдиите независимо от минималните 

пропуски при приключването на делата и невисока натовареност, работят много 

добре.  

В хода на извършената комплексна планова проверка се установи, че 

съдиите, както и съдебните служители в АдС - Кърджали изпълняват 

задълженията си точно и отговорно, работят задълбочено и професионално по 

образуването движението и приключването на административните дела.  
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V. П Р Е П О Р Ъ К И 

 

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 - Кърджали да продължи и в бъдеще много добрата организация и 

контрол на дейността в Административен съд - Кърджали, 

констатирани в настоящата комплексна планова проверка; 

 

2. Административният ръководител - председател на Административен 

съд – Кърджали да прецени необходимостта от извършваните от него 

предварителни проверки по редовността на голяма част от жалбите, 

преди образуването на делата, с оглед избягване на неколкократното 

им оставяне без движение; 

 

3. Административният ръководител - председател на Административен 

съд - Кърджали да упражни правомощията си за контрол на 

дейността по администриране на спрените производства по 

административните дела, с оглед срочното им възобновяване, ако са  

отстранени пречките за движението им или за прекратяването им; 

 

4. Съдиите от Административен съд - Кърджали да полагат усилия и за в 

бъдеще да постановяват съдебните си актове, съобразно изискването 

по чл. 172, ал. 1 от АПК; 

 

5. Председателят на Административен съд - Кърджали да упражни 

правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и в едномесечен срок от 

получаване на Акта да свика Общо събрание на съда, на което да 

запознае съдиите и съдебните служители с констатациите и да се 

анализират изводите и препоръките по настоящия акт. 

 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям срок 

постоянен за изпълнение на дадените препоръки. 

 

 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на 

Административен съд – Кърджали да предприеме конкретни мерки, за които да 
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уведоми писмено, в двумесечен срок 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 и други вътрешни документи. 

 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на Административния 

ръководител - председател на Административен съд - Кърджали, който да 

запознае с него съдиите и съдебните служители. 

 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт препис от 

Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Върховния 

административен съд. 

                                             

 

             

                                               ИНСПЕКТОР: 

                                                                                                                                                           

                                                                 

                                                                          ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 


