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ПРЕССЪОБЩЕНИЯ - 2016

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 23.12.2016

ОБЩИНА СМОЛЯН ОСЪДЕНА ДА ЗАПЛАТИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА
ЧАСТИЧНО УВРЕДЕН ИМОТ
Състав на Административен съд - Смолян осъди Община Смолян да
заплати обезщетение на собственици на имот частично увреден с прокарването
на канализация, по тъй наречения „Воден цикъл на гр. Смолян“, в размер на
13526 лв., както и законна лихва в размер на 5495 лв.
Делото влезе в съда след като заповедта, с която е учредено право на
преминаване в полза на Община Смолян е била прогласена за нищожна от друг
състав на съда. Собствениците на имота били в чужбина и така не разбрали, че в
имота им се извършва строителство и след преминаването на трите лъча на
канализацията през него, той няма да може да бъде използван за хотел в
съответствие с инвестиционното им намерение.
По делото Община Смолян зае позиция, че тя е само бенефициент на
строителството и няма никакво отношение към него, при положение, че
нищожният акт е издаден именно от нея.
Размерът на обезщетението беше предявен за около 33000 лв., но тъй като
според заключението на вещото лице процента на увреждането на имота възлиза
на 65%, съдът определи обезщетението по Закона за отговорността на държавата
и общините за вреди, в такъв размер.
Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред
Върховен административен съд на Република България.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 14.12.2016

В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В СМОЛЯН СЕ ИЗБИРА СЛУЖИТЕЛ НА ГОДИНАТА И
ЮРИСТ НА ГОДИНАТА
На 16.12.2016 год. от 13:00 часа, в залата на Административен съд –
Смолян, за втора поредна година ще се проведе церемония по връчване на приз
„Служител на годината“. Процедурата по избор на „Служител на годината” е

съвместна инициатива на Административен съд, Районен съд и Окръжен съд,
Районна прокуратура и Окръжна прокуратура гр.Смолян.
Новост във второто издание на номинацията е категорията за юрист –
„Юрист с цялостен принос в утвърждаването авторитета и достойнството на
юридическата професия“. В нея участват адвокати, съдии, прокурори и
следователи от съдебен район Смолян.
За първи път в две от категориите „Иновативност, креативност и
творчество при изпълнение на служебните задължения“ и „Служител отговарящ
в най-голяма степен на правилата за етично поведение“, гласуването се провежда
в съответния орган на съдебната власт. Също така ще се връчи и приз за
категория „Най-качествено и професионално обслужване на граждани“.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 17.11.2016

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН, ЩЕ РАЗГЛЕДА ИСК ПО ЗАКОНА ЗА
ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА
Административен съд – Смолян образува административно дело
№251/2016г. по Закона за политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица по жалба на М.К. от гр. Смолян, с която обжалва заповед на
Областния управител на област Смолян, с която му е отказано изплащане на
еднократно обезщетение по този закон.
Жалбоподателят прави искане към съда да разгледа действията на
партийните и държавни власти в периода от 1912г. - 1944г., и от 1944г.- 1989г.,
като твърди, че е била погазена тогава действащата Конституция на страната,
свързана ту с насилствена смяна на имената на помаците, ту с тяхното връщане,
което е създало разслоение, подозрение, съмнение, недоверие, негативизъм,
неприязън, отдалечаване, дори омраза в членовете на едно семейство, на една
фамилия и на цели родове, свързани помежду си, които заедно с другите
действия на изчукване и изваждане на надгробните плочи/камъни в гробищните
паркове на неговите предци, заедно със смяната на имената върху паметните
плочи на героите загинали във Втората световна война и неизградените
паметници и поставени паметни плочи на тези загинали в Първата световна
война и през Балканската война, заедно със забраната за изповядване на своята
религия, бит и култура, са правени и е постигнат почти успешен опит за пълното
изопачаване на неговия произход, респективно на цялото помашко население на
страната.
Делото е разпределено на съдия докладчик и предстои да бъде разгледано.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 08.11.2016

В СЪДЕБНА ПАЛАТА – СМОЛЯН, СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА
"СЛУЖИТЕЛ НА ГОДИНАТА"
На 09.11.2016 г. Административен съд – Смолян, съвместно с Окръжен
съд, Районен съд, Окръжна прокуратура и Районна прокуратура – Смолян
стартират процедурата за избор на "Служител на годината".
Церемонията за връчване на призовете "Служител на годината" ще се
проведе за втора поредна година. Новото този път е, че се учредява и номинация
за юрист "За цялостен принос за утвърждаване авторитета и достойнството на
юридическата професия". В нея ще участват адвокати, съдии, прокурори и
следователи под надслов "За подобряване работните взаимоотношения между
съд, прокуратура и адвокатура в интерес на гражданите".
Гласуването ще приключи в началото на м. декември, а самата церемония
по връчване на наградите ще се проведе по утвърдена вече традиция в залата на
Административен съд – Смолян на 16.12.2016 г.
„Поучихме се от пропуските, които направихме миналата година при
организиране на тържеството, затова тази година направихме малка промяна
в категориите за номинации, както и в правилата за провеждане на гласуване,
като очакваме по този начин процедурата да бъде максимално справедлива. Ще
акцентираме на добра разяснителна кампания. Макар и наградите да са
символични, това е едно признание за труда на съдебните служители.“, заяви
по този повод Председателят на Административен съд – Смолян Игнат Колчев.
Тъй като гласуването в първа категория "Най-качествено и професионално
обслужване на гражданите" е отворено, ще се включат адвокати, граждани и
юрисконсулти.
За първи път в останалите две категории "Иновативност, креативност при
изпълнение на служебните задължения" и "Служител с най-етично поведение",
гласуването ще се проведе в съответния орган на съдебната власт.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 01.11.2016

ПОРЕДЕН БРАКОНИЕР СЕ СПАСЯВА ОТ НАКАЗАНИЕ, ПОРАДИ НЕПРАВИЛНИ
ДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Състав на Административен съд - Смолян потвърди Решение
№128/27.07.2016г. на Девински районен съд, с което е отменено наказателно
постановление, издадено на основание Закона за рибарство и аквакултурите.
На 08.05.2016г. в местността "Китово ханче" на река "Широколъшка",
където риболова е целогодишно забранен, жител на гр. Девин "намерил" в
близост до реката въдица и с нея започнал да лови риба. След сигнал от
граждани на място се озовал един служител ИАРА, който съставил констативен
протокол, а впоследствие и акт. В двата документа въззивният съд е констатирал

противоречие относно обстоятелството уловена ли е риба или не е, тъй като в
констативния протокол са посочени 11 риби, а в акта за установяване на
административното нарушение е посочено, че не е уловена риба.
Производството било опорочено също така и с факта, че
административният нарушител не бил поканен за съставяне на АУАН, а акта
директно му бил занесен вкъщи, след като бил изготвен. Като последица от
всичките тези нарушения в процедурата наказанието глоба в размер на 1500лв.
бе отменено от съда.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 28.10.2016

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН СЪВМЕСТНО С МОН СТАРТИРА
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В СМОЛЯН
В Административен съд - Смолян стартира Образователна програма
"Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие", в която училищепартньор е опредено съвместно с РУО – Смолян СУ "Св.св. Кирил и Методий".
През седмицата беше проведена среща с ръководството на училището, в която
бяха определени темите, по които съдии от съда ще преподават на учениците.
Темите са свързани основно с мястото на съдебната система в обществото,
разделението на властите, спецификите на административното правосъдие.
Основно място в реализация на програмата ще бъде отделено за
повишаване правосъзнанието на учениците и в частност на това как да защитават
свои нарушени права.
Очаква се по създадена вече традиция реализацията на програмата да
финализира на 12.05.2017 год. с провеждането на симулативен
административнонаказателен процес проведен от учениците.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 20.10.2016

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ПОТВЪРДИ САНКЦИЯ ОТ 2000 ЛВ.,
НАЛОЖЕНА НА "БУЛСАТКОМ" ЕАД ОТ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Касационен състав на Административен съд - Смолян остави в сила
Решение №301/05.08.2016г. на Районен съд – Смолян, с което е изменено
наказателно постановление, издадено от зам.-министъра на културата.
Делото беше образувано по жалба на "Булсатком" ЕАД гр.София.

Наказателното постановление е издадено за нарушение по чл.97, ал.1, т.6,
предл. трето от ЗАПСП от зам.-министъра на културата. С него на "Булсатком"
ЕАД гр.София е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв., която
първоинстанционният съд е намалил на 2000лв., затова, че на територията на
МБАЛ - Смолян е излъчвана чрез разпръскване по кабелен аналогов пакет
телевизионна програма без договор с носителя на авторските права.
С решението си магистратите приеха, че решението на районния съд е
правилно и че не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Общо на
"Булсатком" ЕАД са наложени 7 отделни санкции, по които са образувани дела с
идентичен предмет. По останалите дела предстои произнасяне.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 27.06.2016

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ НАЛОЖЕНА ИМУЩЕСТВЕНА
САНКЦИЯ ОТ 20000 ЛЕВА НА "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД
Касационен състав на Административен съд - Смолян остави в сила
решение №48/07.04.2016г. на Районен съд – Мадан, с което е отменено
наказателно постановление, издадено от Председателя на Комисия за енергийно
и водно регулиране гр.София.
Делото беше образувано по жалба на Комисия за енергийно и водно
регулиране гр.София.
Наказателното постановление е издадено на основание чл.206, ал.1 от
Закона за енергетиката. С него на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД е
наложена имуществена санкция в размер на 20000 лв., за това, че за
едногодишен период от 22.01.2013г. не са предприели мерки за подобряване
показателите за качеството на доставената електрическа енергия в с.Сопотот,
общ.Рудозем.
Съдът е отменил наказателното постановление поради допуснати
съществени процесуални нарушения, тъй като не е описано точно и ясно в какво
точно се състои нарушението.
„Настоящият състав споделя изводите на районния съд, че и в АУАН и в
НП не се съдържа описание на констатираните отклонения от нормалните
стойности на съответните показатели, които илюстрират отклонение в
качеството на доставената ел. енергия в сравнение с нормалния стандарт“ – се
посочва в решението на Административния съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 27.06.2016

ПОРЕДНАТА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ ОТ 20 000 ЛЕВА ЗА "ЕВН БЪЛГАРИЯ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД
Касационен състав на Административен съд - Смолян остави в сила
решение №67/20.04.2016г. на Районен съд – Девин, с което е потвърдено
наказателно постановление, издадено от Председателя на Комисия за енергийно
и водно регулиране гр.София.
Делото
беше
образувано
по
жалба
на
"ЕВН
България
Електроразпределение " ЕАД.
Наказателното постановление е издадено за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2
от Общите условия към договорите с потребителите. С него на "ЕВН България
Електроразпределение " ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на
20000лв.
Извършеното нарушение се състои в това, че служители на "ЕВН България
Електроразпределение" ЕАД, са подменили съществуващо средство за търговско
измерване на клиент в с.Борино и са монтирали ново, за което е съставен
констативен протокол, който е подписан само от служител на
електроразпределителното дружество.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 16.06.2016

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОБРАЗУВА ДВЕ ДЕЛА ПО ПРОТЕСТ НА
ПРОКУРАТУРАТА ЗА ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ В ЧЕПЕЛАРЕ И БАНИТЕ
В Административен съд – Смолян са образувани административни дела
№142/2016г. и №144/2016г.
Първото от тях е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Смолян
срещу разпоредбата на чл.28з, приета с Решение от 09.11.2012г. на Общински
съвет - Баните, от Наредба №7/08.12.2006 г. за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Баните.
Разпоредбата касае заплащането на такса в размер на 30лв. за изразяване на
предварително съгласие от Общинския съвет при смяна на предназначението на
земи от общинския поземлен фонд от физически и юридически лица.
Второ дело №144/2016г., е образувано по протест на районния прокурор
при Районна прокуратура - Чепеларе, насочен срещу приложение №3, ІІ, т.16 от

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги в Община Чепеларе, приета с Решение №625/29.04.2010г. на Общински
съвет гр.Чепеларе. Цитираната норма касае заплащането на еднократна такса в
размер на 50лв. за издаване на разрешение за прокопаване на трайни настилки.
И двете дела са насрочени за 21.07.2016г., тъй като насрочването следва да
се обнародва в Държавен вестник, съгласно процедурата на чл.181, ал.1 и 2 от
АПК.
Делата предстои да се разгледат в троен състав на съда.
Това са първите две дела, образувани през 2016г. по протест на
прокуратурата срещу подзаконови нормативни актове на общинските съвети.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 02.06.2016

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТНОВО
ПОТВЪРДИ ИЗБОРНИЯТ РЕЗУЛТАТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ДЕВИН
Административен съд
–
Смолян
потвърди
Решение
№2012109МИ/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия гр.Девин за избор на
общински съветници.
Припомняме, че делото бе образувано във връзка с местните избори 2015.
Жалбата е подадена от Ж.Ч. и З.Ч. - кандидати за общински съветници от
Местна коалиция "Народ". Касае изборните резултати от 22 Секционни
избирателни комисии на територията на община Девин.
Изпълнявайки указанията на Върховен административен съд, след
връщане на делото за ново разглеждане, съдът допусна оглед и преброяване на
всички недействителни бюлетини, отчетени с протоколите на 22 Секционни
избирателни комисии.
Разглеждането на делото беше усложнено допълнително и от това, че с
оглед спецификата на избора за общински съветници се наложи назначаване на
почеркова и изчислителна експертиза.
С решението си съдът установява допуснати нарушения от някои
Секционни избирателни комисии, но констатираните нарушения не обуславят
промяна на изборните резултати.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 09.05.2016

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН
За четвърта поредна година Административен съд - Смолян отваря врати
за граждани, медии и институции в рамките на информационната кампания "Ден
на отворените врати".

Инициативата, която ще се проведе на 12.05.2016 год., се осъществява с
цел популяризиране дейността на съда и повишаване правната култура на
гражданите. Програмата на информационната кампания стартира в 14:00 часа.
За първи път "Денят на отворените врати" ще се проведе съвместно с
всички органи на съдебната власт в Съдебната палата /съдилища и прокуратури/.
Ученици от ПГИ "Карл Маркс" - Смолян на две инстанции ще проведат
симулативен съдебен процес по действителен случай, след което съдии и
прокурори ще разкажат за спецификите на работата на всяка една институция.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 25.04.2016

САНКЦИЯ ОТ 20 000 ЛЕВА ЗА "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД
Касационен състав на Административен съд - Смолян остави в сила
решение №7/08.01.2016г. на Районен съд – Девин, с което е потвърдено
наказателно постановление, издадено от Председателя на Комисия за енергийно
и водно регулиране гр.София.
Делото
беше
образувано
по
жалба
на
"ЕВН
България
Електроразпределение" ЕАД.
Наказателното постановление е издадено за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2
от ОУ. С него на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД е наложена
санкция в размер на 20 000лв.
Извършеното нарушение се състои в това, че служители на "ЕВН
България Електроразпределение" ЕАД, са подменили съществуващо средство за
търговско измерване на клиент в с. Беден, общ. Девин и са монтирали ново, без
клиента да е уведомен за това. За предприетите действия е съставен констативен
протокол, който е подписан само от служител на електроразпределителното
дружество.
За последните четири месеца това е шестата санкция за ЕВН в такъв
размер.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 20.04.2016

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН ОТНОВО ПОТВЪРДИ ИЗБОРНИЯТ
РЕЗУЛТАТ В НЕДЕЛИНО

След изнурителна надпревара с времето в края на работният ден вчера 19.04.2016г., съдът обяви решението си по изборната сага в Неделино.
Припомняме, че спорът между избрания кандидат Боян Кехайов и
загубилия Стоян Беширов се водеше за 144 гласа в полза на първия.
Изпълнявайки указанията на ВАС в решението, с което делото беше
върнато за ново разглеждане съдът преброи бюлетините от 12 секции.
Разглеждането на делото беше усложнено допълнително и от това, че съдът
назначи графологическа експертиза във връзка с твърденията, че подписите на
13 лица не са положени от тях. Експертизата с категоричност установи, че 10 от
подписите са автентични. За един подпис експертизата не бе категорична дали е
положена от избирателя и установи, че два подписа не са положени от лицата,
които фигурират в избирателния списък срещу тях. Единият от тези избиратели е
неграмотен, а тежкото здравословно състояние на другия не позволи да бъде
иззет сравнителен материал.
След преброяването се установи, че единствено в 16-та секция една от
бюлетините неправилно е зачетена като глас за Боян Кехайов вместо за Стоян
Беширов, но тъй като в същата тази секция една недействителна бюлетина е
зачетена за Беширов като действителна, по същество не се промени изборният
резултат. Въз основа на тези изводи състава на съда разгледал делото потвърди
решението на Общинската избирателна комисия и отхвърли жалбата на Стоян
Беширов.
Имайки предвид огромният обем от процесуални действия, които извърши
съдът и допълнителното усложнение във връзка с назначената експертиза, при
разглеждане на делото беше спазен предвиденият в Избирателния кодекс 14дневен срок, независимо от опасенията на обществеността в Неделино, изразени
в нарочна декларация в средствата за масова информация.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 24.03.2016

В Смолянския административен съд е образувано производство по жалба
на С.Т.К. от гр.Чепеларе във връзка с предприети действия от ДНСК за
премахване на незаконно построена жилищна сграда, построена в урегулиран
поземлен имот гр.Чепеларе. Изпълнението на заповедта е насрочено за
04.04.2016г. Жалбата е оставена без движение за конкретизация на искането към
съда. Жалбоподателят има 7-дневен срок да отстрани противоречията си в
жалбата и да уточни какво иска и какво точно е обжалвал. В зависимост от
уточнението съдът следва да прецени дали действията по изпълнението на
заповедта за премахване на незаконния строеж са протекли законосъобразно.

Отделно от това съдът е сезиран с искане за спиране на изпълнението до
приключване на делото.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 21.03.2016

Административен съд – Смолян ще разгледа върнатото за ново
разглеждане от друг състав административно дело №264/2015г. във връзка с
местните избори 2015, образувано под нов №77/2016г. Жалбата е подадена от
братята адв. Ж.Ч и З.Ч. - кандидати за общински съветници от Местна коалиция
"Народ". Касае изборните резултати в секциите - гр.Девин, с.Беден, с.Брезе,
с.Грохотно, с.Гьоврен, с.Триград, с.Жребчево, с.Кестен, с.Лясково, с.Михалково,
с.Селча, с.Стоманево, с.Осиково и с.Чуреково.
Делото е насрочено за 24.03.2016 год. от 13:00 часа.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 17.03.2016

ПОРЕДНАТА ГЛОБА ОТ 20000 ЛЕВА ЗА "ЕВН БЪЛГАРИЯ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД
Касационен състав на Административен съд - Смолян отмени решение
№459/28.12.2015г. на Районен съд – Смолян и вместо това потвърди наказателно
постановление, издадено от Председателя на Комисия за енергийно и водно
регулиране гр.София.
Делото
беше
образувано
по
жалба
на
"ЕВН
България
Електроразпределение " ЕАД.
Наказателното постановление е издадено за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2
от Общите условия към договорите с потребителите. С него на "ЕВН България
Електроразпределение " ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на
20000лв.
Извършеното нарушение се състои в това, че служители на "ЕВН
България Електроразпределение" ЕАД, са подменили съществуващо средство за
търговско измерване на клиент в гр. Смолян и са монтирали ново, за което е
съставен констативен протокол, който е подписан само от служител на
електроразпределителното дружество. Клиентът дори не бил уведомен за
подмяната, но служителите на ЕВН го отразили в протокола като присъствал.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 16.03.2016

1500 ЛВ. ГЛОБА ЗА БРАКОНИЕР НА ЯЗ. ДОСПАТ
Касационен състав на Административен съд - Смолян потвърди решение
№191/22.12.2015г. на Районен съд – Девин, с което е потвърдил наказателно
постановление, издадено от Началника на Отдел "Рибарство и контрол – Южна
България" при ГД"РК"-ИАРА.
Делото беше образувано по жалба на К.С.Н от гр. Гоце Делчев.
Наказателното постановление е издадено за нарушение по чл.17, ал.1 ЗРА,
на основание чл.91, ал.4 и чл.56, ал.1 ЗРА от Началника на Отдел "Рибарство и
контрол – Южна България" при ГД"РК"-ИАРА. През лятото на 2015г. К.Н.
устроил лагер на брега на яз.Доспат и вечерно време уплътнявал излета с
риболов по стопански начин – с хрилна мрежа дълга 50м. В денят, в който е
установено нарушението, служителите на ИАРА от 15-20м. скрити в храстите
наблюдавали нарушителя и след пускането на мрежата го помолили да я извади.
В нея били хванати вече 4 костура, 3 червеноперки и 2 каракуди. За деянието е
наложена глоба в размер на 1500лв.
С решението си магистратите приеха, че решението на районния съд е
правилно и не са допуснати нарушения на процесуалните правила.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 11.03.2016

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН ОТЧЕТЕ СВЪРШЕНОТО ЗА 2015 ГОДИНА
Днес 11.03.2016г. се проведе Годишното отчетно събрание на
Административен съд – Смолян. За пръв път от създаването на съда в отчетното
събрание взеха участие и председателите на районни съдилища в областта.
"С районните съдилища имаме много общи пресечни точки в стремежа за
утвърждаване върховенството на закона и нормално те да участват в отчета
на съда" – коментира по този повод Председателят на съда Игнат Колчев.
Отчетното събрание започна неочаквано с церемония по встъпване в
длъжност на съдия Васил Чалъков, избран с решение от 10.03.2016г. на Висшия
съдебен съвет за Заместник-председател на Административен съд - Смолян,
която беше изненада за всички.
На събранието присъстваха председателите на отделения във ВАС Ваня
Пунева и Милка Панчева.

Беше отчетено повишение на ръста на образуваните административни дела
през 2015г. с 19,8% спрямо предходната година, която тенденция продължава и в
началото на 2016г. Като основно достижение в доклада беше отчетено
решаването на 95,7% от висящите дела в тримесечен срок при 95,4% за 2014г.,
което разколебава формираната обществена нагласа за тромавост на съдилищата.
Докладът коментира броят на отменените през 2015г. съдебни актове, като
добра отправна точка за повишаване усилията на магистратите през следващия
отчетен период за чувствително подобряване на резултатите по този показател,
отбелязвайки че това ще бъде основната цел на съда за следващата година.
Сред другите основни цели, които бяха набелязани в доклада са въвеждането от
01.04.2016г. на система за отчитане тежестта на делата чрез тяхното индексиране
и окончателно изграждане на комуникационна инфраструктура за електронен
документооборот с ВАС и Адвокатурата. Отчетено беше, че към този момент
съдът разполага с пълна електронна база от висящите дела, която е пълен аналог
на хартиените такива. Предстои да се намери техническо решение за експорта на
обжалваните дела в електронен вид към ВАС. Сред набелязаните приоритети
бяха заложени и такива като обучение по теми, по които е констатирана
необходимост във връзка с отменени актове на съда, оптимизация на щатното
разписание чрез възлагане за изпълнение на допълнителни функции на личния
състав и обучение на място за целите на взаимозаменяемостта.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 26.02.2016

Административен съд - Смолян образува поредните две касационни
административно-наказателни дела №46/2016г. и №47/2016г., с които се
обжалват решения на Районен съд - Девин. С решенията си девинските
магистрати са потвърдили наказателни постановления, издадени от КЕВР срещу
дружеството. В тях са визирани нарушения на условия на лицензията във връзка
с подмяна на електромери на абонати, за което съдът вече писа.
Предстои делата да бъдат насрочени и касационните състави да се
произнесат по законосъобразността на наложените глоби в размер на 20000 лева
за всеки един от случаите.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 26.02.2016

ГЛОБИХА С 400 ЛЕВА ТЪРГОВЕЦ НА ПРАСЕНЦА БЕЗ УШНИ МАРКИ

Касационен състав на Административен съд - Смолян потвърди решение
№152/02.11.2015г. на Районен съд – Златоград, с което е потвърдено наказателно
постановление, издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на
храните – Смолян.
Делото беше образувано по жалба на Р.Й.К.
Наказателното постановление е издадено за нарушение на чл.139, ал.1, т.1
ЗВМД, за което е наложена глоба в размер на 200лв. и за нарушение по чл.139,
ал.1 т.3 ЗВМД е наложена глоба в размерна 200лв.
С решението си магистратите приеха, че решението на районния съд е
правилно и че не са допуснати нарушения на процесуалните правила.
Нарушителят Р.К. от гр.Димитровград е глобен за това, че на 02.06.2015г. в
гр.Златоград е закарал за продажба 16бр. подрастващи прасенца на видима
възраст 2 месеца, като една част от тях са без ушни марки, а всичките нямали
ветеринарно-медицинско свидетелство.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 23.02.2016

СЪДЪТ ПРЕКРАТИ ПОСЛЕДНОТО ШЕСТО ДЕЛО ЗАВЕДЕНО ОТ ЛИШЕН ОТ
СВОБОДА ПО ЗОДОВ
Административен съд – Смолян остави без разглеждане исковата молба на
С.Д.П. срещу Затворническо общежитие "Герзовица" и прекрати делото, поради
неотстранени в срок нередовности по нея - липсващи реквизити на исковата
молба и невнасяне на дължимата държавна такса.
Напомняме, че ищецът предяви иск за 10000 лева срещу Затворническо
общежитие "Герзовица", тъй като не му е осигурена консултация с психолог и
лечение от стоматолог, което се е наложило сам да си плати, което дело бе
прекратено по същите причини. По това дело ищецът също предяви иск за 10000
лева с оплаквания в исковата молба: "препречване на лечение и влошеното
здравословно състояние".
Това е последното дело, което е прекратено от общо шестте дела, заведени
срещу Затворническо общежитие "Герзовица" по ЗОДОВ.
Делата бяха прекратени поради неизпълнение на указанията дадени от
съда за конкретизиране на исковите молби, представяне на доказателства и
държавни такси.
Съдебният акт подлежи на обжалване пред Върховния административен
съд в 7-дневен срок.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 23.02.2016

НЕВРЪЧЕН АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ СТАНА
ПРИЧИНА ЗА ОТМЯНА НА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Касационен състав на Административен съд - Смолян потвърди решение
№398/25.11.2015г. на Районен съд – Смолян, с което е отменено наказателно
постановление, издадено от началник отдел "Рибарство и контрол-Южна
България" към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Делото беше образувано по жалба на М.Д.
Наказателното постановление е издадено за нарушение на Заповед №РД09152/09.03.2015г. на министъра на земеделието и храните и чл.30, ал.3, т.1 от ЗРА
и осъществен състав на чл.70, ал.1 ЗРА. С него на М.Д. е наложена глоба в
размер на 1500лв.
С решението си магистратите приеха, че решението на районния съд е
правилно и че не са допуснати нарушения на процесуалните правила.
„За да отмени наказателното постановление съдът по същество е приел,
че в административно-наказателното производство е допуснато съществено
процесуално нарушение. Този свой извод съдът обосновава с невръчване на
препис от акта за установяване на административното нарушение на
наказаното лице.“ - се посочва в решението на магистратите.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 22.02.2016

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН
На 11.03.2016 год. от 15:00 часа, в Тържествената зала на
Административен съд – Смолян ще се проведе Годишно отчетно събрание на
съдиите и служителите в Административен съд – Смолян, на което
Председателят на съда Игнат Колчев ще представи резюме на Годишния отчетен
доклад за работата на съда през 2015г.
Гости на събранието ще бъдат Председателите на отделения на Върховния
административен съд г-жа Ваня Паунева и г-жа Милка Панчева.
Поканени да присъстват на Отчетното събрание са:
Председателите на Районните съдилища в Смолян, Девин, Златоград,
Мадан и Чепеларе.

След приключване на събранието, за проявяващите интерес представители
на медиите, ще бъде организиран брифинг.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 22.02.2016

СЪДЪТ ОТМЕНИ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ИА "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ТРУДА" ЗА ГЛОБЕН ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ В АРДИНО
Касационен състав на Административен съд - Смолян потвърди решение
№45/11.11.2015г. на Районен съд гр.Ардино, с което е отменено наказателно
постановление, издадено от Директора на Изпълнителна агенция "Главна
инспекция по труда" гр.София.
Делото е образувано по жалба на ЕТ "Е.-Ю.У." гр.Ардино, което поради
липса на касационен състав в Административен съд – Кърджали бе изпратено за
разглеждане от касационен състав в Административен съд – Смолян.
Наказателното постановление е издадено за нарушение по чл. 414, ал.3 от
Кодекса на труда, за нарушение по чл.61, ал.1 във връзка с чл.62, ал.1 от Кодекса
на труда, за това, че в качеството му на работодател стопанисвания от него
обект - кафе-аперитив, находящ се гр.Ардино, е допуснал до работа лицето Х.Е.,
работещо на длъжност "барман", преди да сключи със същото трудов договор в
писмена форма, поради което на ЕТ "Е.-Ю.У." гр.Ардино е наложена глоба в
размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.
С решението си магистратите приеха, че решението на районния съд е
правилно и че не са допуснати нарушения на процесуалните правила.
Извършващите проверка в обекта инспектори установили лице в
заведението, което работи като барман, снели му самоличността и го
индивидуализирали в констативния протокол и акта за установяване на
нарушението.
Впоследствие обаче в съдебната фаза на процеса се установило, че нито
съществува лице с такова име, нито лице с такъв ЕГН, при което за съда не е
останало нищо друго освен да отмени наказателното постановление след като
административно-наказващия орган не доказа кое все пак е било това лице.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 15.02.2016

ВТОРА ГЛОБА ОТ 20000 ЛЕВА ЗА "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД

Касационен състав на Административен съд - Смолян отмени решение
№105/10.11.2015г. на Районен съд – Чепеларе и вместо това потвърди
наказателно постановление, издадено от Председателя на Комисия за енергийно
и водно регулиране гр.София.
Делото
беше
образувано
по
жалба
на
"ЕВН
България
Електроразпределение " ЕАД.
Наказателното постановление е издадено за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2
от ОУ. С него на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД е наложена глоба
в размер на 20000лв.
Извършеното нарушение се състои в това, че служители на "ЕВН
България Електроразпределение" ЕАД, са подменили съществуващо средство за
търговско измерване на клиент в к.к. Пампорово и са монтирали ново. За
предприетите действия е съставен констативен протокол, който е подписан само
от служител на електроразпределителното дружество.
"Доказан е случай на подменено СТИ с ново, като протокол, обективиращ
извършената смяна, е подписан само от двама служители на дружеството лицензиант, но не и от клиента - абонат (или негов представител) или от двама
свидетели при отказът му да подпише протокола. Т.е. при подмяната на СТИ не са
спазени изискванията на чл. 63 от ОУ" - се посочва в решението на магистратите.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 11.02.2016

1500 ЛЕВА ГЛОБА ЗА РАБОТОДАТЕЛ НЕОСИГУРИЛ СЕДМИЧНА ПОЧИВКА НА
РАБОТНИК
Касационен състав на Административен съд - Смолян остави в сила
решение №100/03.11.2015г. на Районен съд – Чепеларе, с което е потвърдено
наказателно постановление, издадено от Дирекция "Инспекция по труда ".
Делото беше образувано по жалба на ЕТ "И.Б.".
Наказателното постановление е издадено за нарушение по чл.153, ал.1 от
Кодекса на труда. С него на ЕТ "И.Б." е наложена глоба в размер на 1500лв.
С решението си магистратите приеха, че решението на районния съд е
правилно и че не са допуснати нарушения на процесуалните правила.
"Ползването на междуседмичната почивка от работника се определя
съгласно императивната разпоредба на чл.153, ал.1 КТ, съгласно която при
петдневна работна седмица работникът или служителят има право на
седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по

начало в неделя, като в тези случаи на работника или служителя се осигурява
най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка." - се посочва в решението на
магистратите.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 11.02.2016

ПРЕВОЗВАЧ БЕЗ ЗАПИСИ НА ТАХОГРАФСКИ ЛИСТОВЕ С ГЛОБА 1500 ЛВ.
Касационен състав на Административен съд - Смолян остави в сила
решение №152/29.10.2015г. на Районен съд – Девин, в частта с което е
потвърдено наказателно постановление, издадено от началника на Областен
отдел "Автомобилна администрация" – гр.Смолян за извършено нарушение по
чл.15, §7, б.“а“, т.i) от Регламент (ЕО) 3821/85 във вр. с изречение последно от
същата буква и във вр. с чл.78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози.
Делото беше образувано по жалба на В.С.Д., на когото е наложена глоба в
размер на 1500лв.
С решението си магистратите приеха, че решението на районния съд е
валидно и допустимо.
"Съгласно чл.15, §7, б.„а“, т.i) във връзка с изречение последно от Регламент
(ЕО) №3821/85 на Съвета от 20.12.1985 година относно контролните уреди за
регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт, когато
водачът управлява превозно средство, снабдено със записващо оборудване в
съответствие с приложение І, водачът трябва да представи при всяко поискване на
инспектора регистрационните листове за текущия ден и и предходните 28 дни, като
според нормата на чл.78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози, при
извършване на превози на пътници с автобуси и превози на товари с автомобили,
които самостоятелно или в състав от пътни превозни средства имат допустима
максимална маса над 3,5 тона, лицата, осъществяващи превози за собствена сметка,
превозвачите и водачите спазват изискванията на Регламент (ЕО) №3821/85 на
Съвета от 20.12.1985 година относно контролните уреди за регистриране на
данните за движението при автомобилен транспорт или АЕТR. " – се посочва в
решението на магистратите.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 11.02.2016

ГЛОБА 3000 ЛВ. ЗА ШОФЬОР НА КАМАЗ БЕЗ ВИНЕТНА ТАКСА
Касационен състав на Административен съд - Смолян остави в сила
решение №108/20.11.2015г. на Районен съд – Чепеларе, с което е потвърдено

наказателно постановление, издадено от началника на Районно управление на
МВР гр.Чепеларе.
Делото беше образувано по жалба на А.Б.К.
Наказателното постановление е издадено за нарушение на чл.139, ал.5 от
Закона за движение по пътищата, за управление на ППС, предназначено за
превоз на товари, за което не е заплатена винетна такса. С него на А.К. е
наложена глоба в размер на 3000лв.
С решението си магистратите приеха, че решението на районния съд е
правилно и не са допуснати нарушения на процесуалните правила.
Касационният състав прие, че е установено по безспорен начин по делото,
че касационният жалбоподател А. Б. К. на посочените в акта за установяване на
административно нарушение и в наказателното постановление дата и място, като
водач на товарен автомобил КАМАЗ 53212, е управлявал същият товарен
автомобил, който е от категория N3 без да е заплатена винетна такса от
категория К-1 по реда на чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата по републикански
път.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 10.02.2016
"ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД "ИЗГОРЯ" С 20000 ЛЕВА

Касационен състав на Административен съд - Смолян отмени решение
№393/20.11.2015г. на Районен съд – Смолян и вместо това потвърди наказателно
постановление, издадено от Председателя на Комисия за енергийно и водно
регулиране гр.София.
Делото
беше
образувано
по
жалба
на
"ЕВН
България
Електроразпределение " ЕАД.
Наказателното постановление е издадено за нарушение по чл.63, ал.2 от
ОУ. С него на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД е наложена глоба в
размер на 20000лв.
Извършеното нарушение се състои в това, че служители на "ЕВН
България Електроразпределение" ЕАД, са подменили съществуващо средство за
търговско измерване на клиент в гр.Смолян и са монтирали ново. За
предприетите действия е съставен констативен протокол, който е подписан само
от служител на електроразпределителното дружество. Клиентът не бил съгласен
с отчета на средството за техническо измерване, имал възражение към
констативния протокол, но служителите на енергоразпределителното дружество

не предприели нищо по въпроса, въпреки че са длъжни по силата на Общите
условия към лицензията. След жалба на абоната до КЕВР, Комисията извършила
проверка и издала наказателното постановление.
"Безспорно с подписването на Протокол за монтаж, съставен при смяна
на измервателното средство в случая само от един служител е допуснато
нарушение на чл.63, ал.1 от ОУ, тъй като дружеството е било длъжно да
състави протокол в присъствие на клиент и ако същия откаже да го подпише,
предвид ал.2 от същата разпоредба, отказа му се следва да бъде удостоверен
от поне двама свидетели, което задължение от санкционираното дружество
по издадената лицензия не е изпълнено" - се посочва в решението на
магистратите.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 10.02.2016

СЪДЪТ ПРЕКРАТИ ПОРЕДНОТО ДЕЛО ЗАВЕДЕНО ОТ ЛИШЕН ОТ СВОБОДА ПО
ЗОДОВ
Административен съд – Смолян остави без разглеждане исковата молба на
С.Д.П. срещу Затворническо общежитие "Герзовица" и прекрати делото, поради
неотстранени в срок нередовности по нея - липсващи реквизити на исковата
молба и невнасяне на дължимата държавна такса.
Напомняме, че ищецът предяви иск за 10000лв. срещу Затворническо
общежитие "Герзовица", тъй като не му е осигурена консултация с психолог и
лечение от стоматолог, което се е наложило сам да си плати.
Това е поредното пето дело, което е прекратено от общо шестте дела,
заведени срещу Затворническо общежитие "Герзовица" по ЗОДОВ.
Всичките те бяха прекратени поради неизпълнение на указанията дадени
от съда за конкретизиране на исковите молби, представяне на доказателства и
държавни такси.
Съдебният акт подлежи на обжалване пред Върховния административен
съд в 7-дневен срок.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 05.02.2016

СГРЕШЕНО НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО
ГОРИТЕ ПОПРЕЧИ ДА БЪДАТ САНКЦИОНИРАНИ НАРУШЕНИЯ ДОПУСНАТИ В
ГОРСКА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС-ХВОЙНА

Касационен състав на Административен съд - Смолян потвърди решение
№107/20.11.2015г. на Районен съд – Чепеларе, с което е отменено наказателно
постановление, издадено от директора на Регионална дирекция по горите
гр.Смолян.
Наказателното постановление е било издадено за нарушение на чл.61, във
вр. с чл.47, ал.1, т.6 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите. С него на
Е.С. е наложена глоба в размер на 900лв.
Наказателното постановление беше отменено поради
това, че
административно наказващият орган изобщо не се е постарал при издаването на
наказателното постановление. Вероятно при издаването на същото е работено
върху стара бланка.
"Правилно съдът е посочил, че в наказателното постановление
нееднократно е посочено, че нарушението е извършено в отдел 53 "н", както и
нееднократно в същото наказателно постановление е посочено, че
административното нарушение е извършено в отдел 59 "н". Подобно
противоречие според настоящия съд е недопустимо и не би могло да се твърди,
че се касае за техническа грешка, тъй като е свързано с мястото на
извършване на административното нарушение и е задължителен реквизит на
наказателното постановление. " - се посочва в решението на магистратите.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 05.02.2016

ЕКСПЕРТИЗА РЕШИ СПОР ЗА МАНОМЕТЪР МЕЖДУ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
"МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР" И ДРУЖЕСТВОТО ГАЗАФИЦИРАЛО Х-Л "СНЕЖАНКА"
В К.К. ПАМПОРОВО
Касационен състав на Административен съд - Смолян потвърди Решение
№98/02.11.2015г. на Районен съд – Чепеларе, с което бе отменено наказателно
постановление, издадено от началника на Регионален отдел "Метрологичен
надзор Южна България" на Главна дирекция "Метрологичен надзор" към
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Спорът възникнал след проверка от служители на Главна дирекция
"Метрологичен надзор" гр.Пловдив на сградната газова инсталация на х-л
"Снежанка" в к.к. Пампорово. Установен бил в ГРИТ манометър без знак за
първоначална проверка, който според наказващия орган се използва за
измервания, свързани с обществената безопасност по смисъла на чл.5 от Закона

за измерванията. Във връзка с нарушението била наложена имуществена санкция
на дружеството газафицирало хотела в размер на 200лв.
"С.Е.Д.М." ООД обжалва наказателното постановление, считайки че
манометъра има само индикираща, но не и контролна функция. За да реши спора
съдът назначи техническа експертиза, която установи, че за да има контролна
функция, манометъра следва да бъде монтиран на изхода, а не на входа на ГРИТ.
"От назначената по делото експертиза, неоспорена от страните е
установено, че манометъра не е задължително съоръжение и не влияе на
безопасността на цялостното съоръжение, както и че показанията на
манометъра нямат значение за определяне на подаването към сградната
инсталация налягане на природния газ и с оглед функцията му за индикатор,
съгласно разпоредбата на чл.189, ал.3 от НСИКПМК не подлежи на
метрологичен контрол" - се посочва в решението на магистратите.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 04.02.2016

СЪДЪТ ПОТВЪРДИ НАКАЗАТЕЛНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗДАДЕНИ ОТ АГЕНЦИЯ
ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ ПО
ЗОП В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
Касационен състав на Административен съд - Смолян отмени решения
№165/20.11.2015г. и №160/19.11.2015г. на Районен съд – Златоград и вместо
това, потвърди наказателните постановления, издадени от директора на
Агенцията за държавна финансова инспекция гр.София.
Делата бяха образувани по касационни жалби на Агенцията за държавна
финансова инспекция гр.София, след като Районния съд в Златоград отмени
наказателните постановления. Самите те бяха издадени за допуснати нарушения
по чл.69, ал.1,т.3 от Закона за обществените поръчки от членовете на комисията
по ЗОП с предмет: Изграждане на междуобщински път Златоград -Подкова в
участъка с.Долен - с.Крайна.
Прегрешението според наказващия орган се състои в това, че нито един от
членовете на комисията, определена със заповед на кмета, не е предложил за
изключване от процедурата участник, който не е притежавал правоспособност за
съответния вид строителство и на всичко отгоре той е и обявен за класиран на
първо място.
Тъй като решението на административния съд е окончателно, четирима от
петчленния състав на комисията следва да заплатят глоба в размер на 500лв.,

както е определено наказанието. По отношение на петия член на комисията –
А.Д., предстои съдът да се произнесе.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 04.02.2016

ВЪРХОВНИЯТ СЪД ПОТВЪРДИ РЕШЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ДЕТЕ В РЕГИСТЪРА ЗА
ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОСИНОВЯВАТ ПРИ УСЛОВИЯ НА ПЪЛНО
ОСИНОВЯВАНЕ
Състав на Върховния административен съд остави в сила решение
№158/12.09.2015г. по адм.д. №158/2015г. на Административен съд – Смолян.
Припомняме, че делото бе образувано по жалба от майката на Н.К., която
не беше съгласна детето й да бъде включено в регистъра за пълно осиновяване.
По делото бе установено, че за продължителен период от време, значително
надвишаващ срока по чл.93, ал.2 от СК родителите не са предприели действия
по прекратяване на настаняването в приемно семейство.
"В настоящият случай е установено, че родителите на детето са
запознати с условията на чл.84, ал.2 СК, а именно, че в 6-месечен срок от
настаняване на детето в специализирана институция следва да предприемат
действия по прекратяване на настаняването или промяна на мярката за
закрила. Такива действия в посочения срок не е установено да са предприети от
страна на родителите, при което атакуваното решение е постановено в
съответствие със съдопроизводствените правила, при правилно приложение на
материалния закона и е обосновано. Първоинстанционният съд е изяснил
правилно фактическата обстановка по спора, обстойно е обсъдил всички
релевантни обстоятелства, които настоящата инстанция изцяло споделя ", се
казва в мотивите на върховните магистрати.
РЕШЕНИЕТО на ВАС е окончателно.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 04.02.2016

ВЪРХОВНИЯТ СЪД ПОТВЪРДИ ПЪРВОТО ОТ ЧЕТИРИТЕ ОБЖАЛВАНИ РЕШЕНИЯ
ЗА МИ-2015г.
Състав на Върховния административен съд остави в сила решение
№219/25.11.2015г. по адм.д. №283/2015г. на Административен съд – Смолян.
Припомняме, че делото беше образувано по жалба от представляващия ПП
"Движение за европейска интеграция " - Мария Христова Христова срещу
Решение №229-2109МИ/02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия Девин

за избор на кмет на община Девин на втори тур на местните избори, за което
съдът вече писа.
С решението на смолянските магистрати жалбата на ПП "Движение за
Европейска интеграция" беше оставена без разглеждане в една част като
недопустима, а решението, с което беше обявен за избран кмета на община
Девин Красимир Росенов Даскалов, беше потвърдено.
"Настоящият съдебен състав счита, че първоинстанционния съд
законосъобразно е тълкувал и приложил разпоредбата на чл.452, ал.8 от ИК,
според която когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати
и между двата тура единият от тях се откаже в срок до 24 часа от
обявяването на резултатите от първия тур, на вторият тур участва
следващият кандидат получил най-много действителни гласове", се казва в
решението на върховните магистрати.
Решението на ВАС е окончателно. Така след постановяването му остава
неясен резултата само по три дела образувани в съда във връзка с местни избори
2015г. – по жалбите за избора на кмет в община Баните, кмет на община
Неделино и за избор на общински съветници в Общински съвет гр.Девин по
жалба на адвокатите Ж. и З. Чепишеви.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 01.02.2016

ПЕТ ДЕЛА ЗА НАКАЗАНИ ГРАНИЧНИ ПОЛИЦАИ
Смолянският административен съд образувани административни дела
№31/2016г., №32/2016г., №33/2016г., №34/2016г. и №35/2016г. с жалбоподатели
С. М., В. С., Н.К., М. Р. и Г. Г. срещу заповеди на Директора на Главна дирекция
"Гранична полиция" гр. София, за наложени им дисциплинарни наказания.
Провиненията, за които са наказани се състоят в нарушение на служебната
дисциплина.
Делата са разпределени на съдия докладчиците и предстои насрочването
им.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 26.01.2016

ШЕСТО ДЕЛО СРЕЩУ ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - СМОЛЯН ПО ЗОДОВ
Административен съд – Смолян е сезиран с искова молба срещу Главна
дирекция "Изпълнения на наказанията" гр. София, предявена от Р.Г., по която е
образувано административно дело №27/2016г.

Според твърденията в исковата молба на територията на Затвора в град
Пловдив и Затворническо общежитие - Смолян не се полагат усилията за,
осигуряване на хигиена и предотвратяване разпространението на заразни
болести и че при провеждане на медицински изследвания в затворническото
общежитие, е установено, че Р.Г. страда от инфекциозното заболяване "Хепатит
С", за което претендира обезщетение от 10000 лв. неимуществени вреди.
Твърди се още, че към настоящият момент, въпреки хроничното му
заболяване условията на затвора в град Пловдив не се изпълняват препоръките
на лекуващите лекари при Медицинския институт на МВР: не се провеждат
необходимите хранителен и двигателен режими, не се извършват периодични
прегледи и изследвания, не се предписват и осигуряват необходимите
медикаменти и се лекува с медикаменти, предоставени му от близките му.
В последните месеци се забелязва повишаване броя на този вид дела, като
това е шестото по ред.
Делото е разпределено на съдия докладчик.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 18.01.2016

СЪДЪТ ОТНОВО ПРЕКРАТИ ДЕЛОТО ЗА ИЗБОРИТЕ В БОГУТЕВО
Смолянският административен съд за втори път прекрати делото по жалба
на Салих Аршински – Областен координатор на ПП "ДПС" за област Смолян
срещу изборните резултати на мести избори 2015г. за с.Богутево.
До този резултат се стигна след като в изпълнение на определение на
Върховния административен съд производството бе възобновено и беше
насрочено съдебно заседание.
В първото съдебно заседание съдът даде възможност на жалбоподателите
да представят актуално пълномощно от ПП "ДПС", предвид последните
настъпили събития в ръководството в края на миналата година.
Оказа се, че ново пълномощно не е необходимо, тъй като Лютви Местан
все още не е заличен като лидер на партията в регистъра на ПП, заседанието
беше насрочено за днес 18.01.2016г. В съдебното заседание съдът преброи
недействителните бюлетини, за които имаше съмнение, че неправилно са
отчетени като такива. Бюлетините бяха броени в присъствието на страните.
Използвайки достиженията на информационните технологии съдът ги
показваше на специален дисплей, монтиран в залата в последните дни на
миналата година.
Виждайки бюлетините, жалбоподателят сам се убеди, че и шестте, обявени
от Секционната комисия за недействителни, наистина са такива, при което
джентълменски оттегли жалбата си, като по този начин десезира съда и
производството беше прекратено.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 15.01.2016

Смолянският административен съд образува 4 административни дела
№14/2016г., №15/2016г., № 6/2016г. и №17/2016г. с жалбоподатели Г.Х., И.С.,
В.Б. и Т.Д. срещу заповеди на Началник група ОДПКПД в Сектор "ПП" към ОДМВР гр.Смолян, за наложени им дисциплинарни наказания.
Провиненията, за които са наказани полицаите се състоят в това, че не са
поставили микрофони и не са маркирали начало и край на извършваната от тях
проверка.
Делата са разпределени на съдия докладчиците и предстои насрочването
им.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 07.01.2016

На 08.01.2016г. от 10:00ч. Административен съд – Смолян ще разгледа
административно дело №284/2015г. Производството по делото е образувано по
жалба подадена от Областен съвет на ПП „Движение за права и свободи“
гр.Смолян, представлявана от Салих Аршински и касае кметските избори в
с.Богутево, общ.Чепеларе.
След
отмяна
на
прекратителното
определение
Върховният
административен съд върна делото на Административен съд - Смолян за
продължаване на съдопроизводствените действия.
Припомняме, че изборите бяха спечелени от Стефан Банков Терзиев с един
глас разлика от втория кандидат Илиян Банков Терзиев.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 04.01.2016

Административен съд – Смолян отново е сезиран с искови молби срещу
Затворническо общежитие "Герзовица". Този път автор на исковете е С.Д.П.
Според твърденията в първата искова молба не му е осигурена
консултация с психолог и лечение от стоматолог, което се е наложило сам да си
плати, за което претендира обезщетение от 10 000 лв.
По втората искова молба С.Д.П. не е посочил обезщетение, но настоява
"Да му се гледа дело, за това, че след като надзирателят намерил в торбата му
ракия, започнал да го псува на майка. Тъй като майка му била починала през
2008г. се чувствал като "най-пропадналия на земята".

И двете искови молби са оставени без движение за отстраняване на
множество неизправности в тях.
Припомняме, че миналия месец друг обитател на общежитието – Данаил
Н. поиска обезщетение от Държавата в размер на 31 000 лв. за лоши условия,
като производството беше прекратено след като не бяха изпълнени указанията
на съда.

