РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН

ПРЕССЪОБЩЕНИЯ - 2018

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 11.12.2018

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН БЕ ВРЪЧЕН ПРИЗ „СЛУЖИТЕЛ
НА ГОДИНАТА - 2018“
На 10.12.2018 год., на тържествена церемония в Административен съд Смолян, бе връчен приз „Служител на годината - 2018“.
След проведена анонимна анкета между служители и магистрати от
Административен съд - Смолян, по критериите: Качествено и срочно
изпълнение на задълженията; Способност за самостоятелна работа; Степен на
подготвеност и възможност за работа с нормативни актове и информационни
технологии; Инициативност и поемане на извънредна работа; Способност за
работа в екип; Конфиденциалност при изпълнение на задълженията; Етично
поведение на работното място, с най-висок резултат бе отличен Христо
Бояклиев, на когото бе връчен приз „Служител на годината - 2018“.
С пожелания за здраве и професионални успехи, председателят на съда
Игнат Колчев, поздрави всички служители и съдии, за всеотдайността,
трудолюбието и лоялността към институцията.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 28.11.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН ОТМЕНИ ТЕКСТОВЕ ОТ НАРЕДБА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД
С Решение № 470/27.11.2018 г. по адм. дело № 288/2018 г.,
Административен съд - Смолян, отмени по протест на Окръжна прокуратура Смолян, текстовете на т. 13, т. 23 и т. 24 в раздел IV "Услуги по гражданско
състояние" от Приложение № 1 на Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията
на община Златоград, приета с Решение № Ж 518 по Протокол № 33/08.06.2017
г. на Общински съвет - Златоград, изменена и допълнена с Решение № Ж 649,
по Протокол № 42/29.11.2017 г. на Общински съвет - Златоград.
В мотивите си съдът приема, че наредбата противоречи на нормативен
акт от по-висша степен и в атакуваната част се явява незаконосъобразна.

С нормата на т. 13 от раздел IV "Услуги по гражданско състояние" от
Приложение № 1 на наредбата, е предвидено заплащане на такса в посочения
размер за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от
български граждани в чужбина. От анализа на разпоредбата, е видно, че тя
касае и такса за първо издаване на удостоверение, което е в противоречие с
нормата на чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация.
Нормата на т. 23 от Приложение № 1 на наредбата, предвижда заплащане
на такса в посочения размер 4 лв. за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на населението. В разпоредбите на чл. 73 и чл. 78 от ЗГР и Наредба
№ РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на единната система за
гражданска регистрация, издадена от министъра на РРБ, не е предвидено
събиране на такса за тази услуга при извършването й по административен ред.
По същия аргумент от чл. 40, ал. 1 от ЗГР тази услуга следва да се извършва
безплатно.
Аналогични са аргументите на съда и по отношение на т. 24 от
Приложение № 1 на наредбата, предвиждаща заплащане на такса в размер от 4
лв. за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани,
които имат актове съставени в чужбина.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд
на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 22.11.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ДАДЕ СТАРТ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 2018/2019 Г.
В Административен съд - Смолян стартира Образователна програма
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури 2018/2019“. За трета поредна година партньор по
програмата ще бъде СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смолян.
Председателят на съда Игнат Колчев, проведе среща с ръководството на
училището-партньор и бяха определени шестте учебни теми, по които
материала ще се преподава от съдии и служител от Административен съд Смолян, в часовете по „Етика и право“ на Xа и Xб клас. Темите са свързани
основно с мястото на съдебната система в обществото, разделението на
властите, спецификите на административното правосъдие и работата на
съдебния служител. 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.
За финал на Образователната програма ще бъде проведен симулативен
процес по действителен случай, какъвто за четвърта поредна година ще се
проведе в съда, с ученици от училището-партньор.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 14.11.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ РАЗПОРЕДБА ОТ
НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН
Aдминистративен съд – Смолян с Решение № 456 от 13.11.2018 г. по адм.
дело № 266/2018 г., отмени по жалба на П. Т. З, разпоредбата на т. 1.3 "За всички
останали читатели - 3,50 лв." към Раздел "Регионална библиотека "Николай
Вранчев" от Приложение № 6 към Наредба № 2 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, приета
с Решение № 29/18.12.2015 г., изм. с Решение № 327/16.12.2016 г., изм. с
Решение № 349/25.01.2016 г., изм. с Решение № 214/08.06.2017 г. на АССм., изм.
с Решение № 336/09.10.2017 г. на АССм.
В жалбата се твърди, че в оспорената част приетия от ОбС - Смолян
подзаконов нормативен акт е незаконосъобразен и дискриминационен, тъй като
не осигурява на всички граждани равноправен достъп до библиотечноинформационно обслужване. Счита, че оспорената разпоредба попада под
забраната на чл. 4, вр. чл. 73 ЗЗДискр. и е незаконосъобразна. Оспорената такса
представлява явен абонамент.
В мотивите си съдът приема, че оспорения текст не е дискриминационен,
но е незаконосъобразен. Общинският съвет има правомощия да определя такси
единствено при предоставяне на специализирани услуги от библиотечния фонд.
Общите услуги предоставени от библиотеките са безвъзмездни и за тях не се
заплаща такса. Ползването на библиотечния фонд за четене е обща услуга по
смисъла на ЗОБ и като е определил такава такса за годишна регистрация на
читатели, административният орган е постановил незаконосъобразен акт.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 14.09.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ НАРЕДБА НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ
С Решение № 338/13.09.2018 г. по адм. дело № 115/2018 г.,
Административен съд – Смолян, отмени по протест на Окръжна прокуратура Смолян, разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 5, б. „е“ и чл. 11, ал. 1, т. 6, б. „б“ от
Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регистрацията
и стопанисването на домашни кучета на територията на община Рудозем, приета
с Решение № 111 от 21.06.2012 г. на Общински съвет - Рудозем, по Протокол №
8/21.06.2012 г.
В мотивите си съдът приема, че оспорените разпоредби на наредбата, са
незаконосъобразни, като противоречащи на нормативни актове от по-висока
степен, поради което следва да се отменят.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 14.09.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ НАРЕДБА НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО
С Решение № 337/13.09.2018 г. по адм. дело № 161/2018 г.,
Административен съд – Смолян, отмени по протест на Окръжна прокуратура гр.
Смолян, Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Неделино, приета с Решение № 210 по
Протокол № 22/19.12.2012 г. на Общински съвет - Неделино, изменяна и
допълвана с Решение № 274 по Протокол № 25/25.02.2013 г., Решение № 413 по
Протокол № 38/13.12.2013 г., Решение № 19 по Протокол № 4/22.12.2015 г.,
Решение № 357 по Протокол № 24/28.12.2016 г. и Решение № 530 по Протокол
№ 37/22.12.2017 г.
В мотивите си съдът приема, че оспорваната наредба е приета при
допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените
правила, поради което същата следва да се отмени.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 13.09.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ НАРЕДБА НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН
С Решение № 333/12.09.2018 г. по адм. дело № 163/2018 г.,
Административен съд – Смолян, отмени по оспорване на П.З. като
незаконосъобразна разпоредбата на чл. 49, т. 41 в частта: "годишна регистрация
за читатели" от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Мадан, приета с Решение №
231 по протокол № 18/26.10.2016 г. на ОбС - Мадан, изм. с Решение №
267/21.12.2016 г. по Протокол № 22; изм. с Решение № 331/19.04.2017 г. по
Протокол № 26; изм. с Решение № 392/26.07.2017 г. по Протокол № 30; изм. с
Решение № 409/30.08.2017 г. по Протокол № 32; изм. с Решение №
466/24.01.2018 г. по Протокол № 38; изм. с Решение № 508/21.03.2018 г. по
Протокол № 40 и изм. с Решение № 525/25.042018 г. по Протокол № 42 на ОбСМадан, като незаконосъобразна.
В мотивите си съдът приема, че Общински съвет - Мадан неправомерно, в
противоречие с акт от по-висока степен е определил такса годишна регистрация,
като в оспорения текст на наредбата е предвидена годишна регистрация за
читатели в размер на 1,00 лв. за лица до 14 г. възраст и пенсионери и 2,50 лв. за

лица над 14 г. възраст. Предоставянето на библиотечния фонд за четене по
смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОБ е основна библиотечна услуга и съгл.
разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗОБ се предоставя безвъзмездно.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 13.07.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ НАРЕДБА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕПЕЛАРЕ
С Решение № 292/12.07.2018 г. по адм. дело № 128/2018 г.,
Административен съд – Смолян, отмени по протест на Окръжна прокуратура –
Смолян като незаконосъобразна Наредбата за придобиване, притежаване и
отглеждане на кучета на територията на Община Чепеларе, приета с Решение №
125 по Протокол № 8/08.05.2008 г. на Общински съвет - гр. Чепеларе, изменена и
допълнена с Решение № 262 по Протокол № 14 от 23.10.2008 г. на Общински
съвет - гр. Чепеларе.
В мотивите си съдът приема, че проекта на наредбата не е публикуван на
официалната интернет страница на Община Чепеларе, заедно с мотивите,
съответно доклада, както и че на заинтересованите лица не е предоставен наймалко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Изискването за
публикуване на проекта на нормативния акт, заедно с мотивите следва да бъде
направено, за да осигури реализиране на предоставената от закона възможност за
изразяване на мнения и становища на заинтересованите лица с оглед
гарантиране принципите на обоснованост, стабилност, откритост и
съгласуваност. То предоставя възможност за широко обществено обсъждане на
възможно най-голям кръг засегнати лица.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 13.07.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ НАРЕДБА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО
С Решение от 12.07.2018 г. по адм. дело № 139/2018 г., Административен
съд – Смолян, отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян като
незаконосъобразна Наредба за престой и паркиране на превозни средства,
управлявани и превозващи лица с увреждания на територията на община
Неделино, приета с Решение № 212 по Протокол № 22/19.12.2012 г. на
Общински съвет – Неделино.
В протеста Окръжна прокуратура прави искане за отмяна на наредбата в
нейната цялост като незаконосъобразна.

В
мотивите
си
съдът
приема,
че
не
са
спазени
административнопроизводствените правила по приемане на наредбата. Проектът
на наредбата не е публикуван на официалната интернет страница на Община
Неделино, заедно с мотивите, както и че на заинтересованите лица не е
предоставен най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.
Наредбата е приета и в противоречие с изисквания на чл. 8, т. 4 от Закона за
интеграция на хората с увреждания. Липсва становище на Агенцията за хората с
увреждания, която следва да участва и да дава задължително становище при
изготвяне на проекти за нормативни актове свързани с хората с увреждания.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 12.07.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ НАРЕДБА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО
С Решение № 289/12.07.2018 г. по адм. дело № 119/2018 г.,
Административен съд – Смолян, отмени по протест на Окръжна прокуратура –
Смолян като незаконосъобразна Наредба за регистрация, стопанисване и
контрол на кучетата на територията на Община Неделино, приета с Решение №
213 по Протокол № 22/19.12.2012 г. на Общински съвет – Неделино.
В протеста се сочи, че наредбата е приета на заседание на ОбС - Неделино
в нарушение на чл. 26 от ЗНА, като проекта за същата не e бил публикуван за
обсъждане, при което е допуснато съществено процесуално нарушение, водещо
до незаконосъобразност, обосноваваща нейната отмяна. В мотивите си съдът
приема, че протестът е основателен. Наредбата е издадена при допуснати
нарушения на разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове,
представляващи съществени такива по смисъла на чл. 146, т. 3 от
Административнопроцесуалния кодекс.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 12.07.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ НАРЕДБА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН
Смолянският административен съд с Решение № 288/12.07.2018 г. по адм.
дело № 114/2018 г., отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян, като
незаконосъобразни разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 3, чл. 14 в частта „документ за
платена такса по чл. 175 от ЗВМД за съответната или предходна година“, чл. 23,
ал. 2 в частта „упълномощени от него лица“ и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за
придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на

територията на община Смолян, приета с решение № 145 от 19.07.2012 г. по
протокол № 10 на Общински съвет Смолян.
В протеста се сочи, че оспорените разпоредби от наредбата са
незаконосъобразни и постановени в противоречие с правни норми от по-висока
степен, като се прави искане да бъдат отменени.
В мотивите си съдът приема, че разпоредбата на чл. 14 от Наредбата в
частта „документ за платена такса по чл. 175 от ЗВМД за съответната или
предходната година“ противоречи на нормативен акт от по-висока степен, а
именно разпоредбата на чл. 173, т. 1 от ЗВМД, според която разпоредба
собствениците на кучета са длъжни при извеждане на кучетата да носят в себе си
ветеринарномедицинския паспорт и да го представят при проверка на
общинските и ветеринарномедицинските органи.
Относно разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от Наредбата в частта
„упълномощени от него лица“ съдът счита също за незаконосъобразно
постановена, тъй като разпоредбата на чл. 472, ал. 5 от ЗВМД не предвижда
възможност за делегиране на правомощия по налагане на административни
наказания от други лица освен от кмета на община или район.
С разпоредбата на чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата се предвиждат глоби и
имуществени санкции различни от тези посочени в Закона за защита на
животните /ЗЗЖ/ или в Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ за
подобни или сходни случаи.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 11.07.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ НАРЕДБА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО
Смолянският административен съд с Решение № 283 от 11.07.2018 г. по
адм. дело № 140/2018 г., отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян,
Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Неделино, приета с
Решение № 82 по Протокол № 12/23.05.2012 г. на Общински съвет - Неделино,
изменена и допълнена с Решение № 211 по Протокол № 22/19.12.2012 г.,
Решение № 18 по Протокол № 4/22.12.2015 г. и Решение № 348 по Протокол №
22/18.11.2016 г. на Общински съвет-Неделино.
В протеста на Окръжна прокуратура се прави искане съдът да отмени
изцяло оспорената наредба.
В мотивите си съдът приема, че протестът е основателен. Неизпълнението
на императивните изисквания на чл. 26, ал. 2 от ЗНА представлява по естеството
си съществено процедурно нарушение. Непубликуването на проекта за
подзаконов нормативен акт, каквато е оспорената наредба е съществено
процедурно нарушение, което води до незаконосъобразност на целия подзаконов
нормативен акт.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 02.07.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ НАРЕДБА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЗЛАТОГРАД
Смолянският административен съд с Решение № 270 от 28.06.2018 г. по
адм. дело № 124/2018 г., отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян,
Наредба № 22 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на
територията на Община Златоград, приета с Решение № Е 542 по Протокол № 44
от 21.10.2013 г. на Общински съвет-Златоград.
В протеста се развиват съображения за допуснати съществени нарушения
на процедурата, предвидени в чл. 26 ал. 2 от Закона за нормативните актове.
В мотивите си съдът приема, че протестът е основателен, констатираното
нарушение на процедурните правила по приемане на Наредбата засяга акта във
всички негови разпоредби, поради което следва съдът да отмени изцяло като
незаконосъобразна протестираната Наредба, приета в отклонение от законови
норми от по-висок ранг.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 14.06.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ ПРАВИЛНИК
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН
С решение по адм. дело № 79/2018 г., Административен съд – Смолян,
отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян, Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
В протеста се развиват съображения за допуснати нарушения на Закона за
нормативните актове, свързани с неговото обнародване след първоначалното му
приемане, поради което моли съда да постанови решение, с което да го отмени.
В мотивите си съдът приема, че при приемане на правилника не е бил
спазен редът за публикуването му в Държавен вестник и в печата или
разгласяването му по друг начин в района на съвета, каквито са били
изискванията на чл. 37, ал. 2 и чл. 38 от ЗНА. Неспазването на посочените
разпоредби представлява нарушение на императивна правна норма, съдържаща
се в нормативен акт с по-висока степен, което се явява съществено.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 23.05.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ ПРАВИЛНИК
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН
Административен съд – Смолян с Решение № 199 от 22.05.2018 г. по
административно дело № 44/2018 г., отмени по протест на Окръжна прокуратура
– Смолян Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с
Решение № 20 по Протокол № 3 от 16.12.2015 г. на Общински съвет - Мадан.
В мотивите си съдът приема, че констатираното нарушение на
процедурните правила по приемане на Правилника засяга акта като цяло, всички
негови разпоредби, поради което следва да се отмени изцяло като
незаконосъобразен и приет в отклонение от законови норми от по-висок ранг.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 23.04.2018

СИМУЛАТИВЕН ПРОЦЕС В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН, С ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЖИВО
Административен съд - Смолян отваря врати за граждани, медии и
институции в рамките на информационната кампания „Ден на отворените
врати“, чийто старт е в 15:00 часа на 26.04.2018 г.
Инициативата се осъществява с цел популяризиране дейността на съда,
повишаване правната култура на гражданите и във връзка с Образователната
програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури 2017-2018”. Основно място в реализацията й бе
отделено за повишаване правосъзнанието на учениците и в частност на това как
да защитават свои нарушени права. Гражданите ще могат да се запознаят с
историята, дейността и структурата на съда, да разгледат сградата на съдебната
палата, да научат повече за възможностите за предоставяне на съдебноадминистративни услуги и информация.
За втора поредна година партньор по програмата е СУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ гр. Смолян. Програмата ще приключи с провеждането на симулативен
административнонаказателен процес по действителен случай, на две инстанции,
в който ще участват ученици от училището партньор.
Процесът ще бъде излъчван на живо. Линкът на видеото ще бъде
публикуван на сайта на Административен съд – Смолян, в деня на събитието.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 28.03.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН НАПРАВИ ОТЧЕТ
НА ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2017 Г.
Административен съд - Смолян проведе Годишно отчетно събрание на
съдиите и служителите, на което беше представен Отчетния доклад за дейността
на съда за 2017 г.
На събитието присъстваха Председателят на Върховен административен
съд – Георги Чолаков, съдия Милка Панчева – и.ф. заместник-председател на
Върховен административен съд и съдия Ваня Пунева – председател на трето
отделение на Върховен административен съд, председателят на Окръжен съд –
Смолян, окръжният прокурор, председателите и съдии от районните съдилища в
областта.
Общото събрание беше открито от Председателя на съда Игнат Колчев,
който представи Отчетния доклад за дейността на съда за 2017 г.
Отчетени бяха отлични резултати от работата на съда. По показателя
бързина на правосъдието бе констатирано, че 95,5% от делата са решени в
тримесечен срок, което е изключително висок показател. Съдебните актове се
постановяват в законоустановения едномесечен срок от приемане на делото за
решаване. От подлежащите на обжалване актове пред ВАС са обжалвани 53%,
като 70% от тях са потвърдени.
Отчетена бе обща тенденция на повишаване на постъпленията от
административнонаказателни дела, които съдът разглежда като касационна
инстанция, която ще се запази и през 2018 г. Въз основа на решените дела през
годината бе направен извод, че съдът е високо натоварен според правилата на
ВСС.
Председателят на Върховен административен съд, съдия Панчева и съдия
Пунева поздравиха за успешната работа ръководството, съдиите и служителите
на съда, като изразиха удовлетворение от бързото, ефективно и качествено
правораздаване и от дейността на съда като цяло. Председателят на ВАС обърна
внимание, че като последица от предстоящи законодателни промени ще се
промени подсъдността на някои дела, което допълнително ще увеличи обема от
постъпления.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 27.03.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ФИНАЛИЗИРА ЛЕКЦИИТЕ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА
Вълнуващи и изпълнени с въпроси и впечатления бяха срещите на
учениците от десетите класове на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смолян с
магистратите от Административен съд – Смолян по повод лекциите по
Образователната програма, която се проведе за поредна година. Инициативата бе

в рамките на Пилотната образователна програма на Висшия съдебен съвет и
Министерство на образованието и науката.
Темите на лекциите бяха:
1. Съдебната система в Република България. Разделение на властите
според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт.
Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет.
2. Що е административно правосъдие?
3. Конституцията на Република България.
4. Професия „съдия” и запознаване със статута на магистратите.
Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател.
5. Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим
правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до
правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско
правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на
престъпление.
6. Професията на съдебния служител.
Цикълът от лекции, който Административният съд - Смолян организира и
осъществи с учениците от десетите класове на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Смолян.“, се реализира в рамките на втория учебен срок.
Основна цел на Програмата бе превенция и повишаване информираността
на учениците за структурата и значението на съдебната система и формиране на
правна грамотност и култура сред младите хора.
За финал на образователната програма се предвижда провеждане на
симулативен процес по наказателно административно дело по действителен
случай, в деня на отворените врати на съда.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 08.03.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ ПРАВИЛНИК
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
Административен съд – Смолян с решение № 101 от 28.02.2018 г. по адм.
дело № 3/2018 г., отмени Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приет с решение № 5 по протокол № 3 от 26.11.2015 г. на ОбСДевин, изменен с решение № 6 по протокол № 1 от 28.01.2016 г. и решение № 96
по протокол № 8 от 27.06.2016 г.
Делото е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Смолян. В
протеста се навеждат доводи, че процедурата по приемане на правилника е била
опорочена поради неспазване на чл. 26 от Закона за нормативните актове, при
което моли съда да постанови решение, с което да го отмени изцяло.
В мотивите си съдът приема, че оспорения правилник е бил приет в
нарушение на императивните изисквания не само на чл. 26, ал. 3, но и на чл. 26,
ал. 4 ЗНА. Тъй като тези изисквания са от императивен характер и не могат да

бъдат заместени с диспозитивни правила по усмотрение на Общински съвет,
следва да се приеме, че процедурата по приемане на правилника е
незаконосъобразна и същия следва да бъде отменен. При приемането на
правилника не са били спазени изискванията той да бъде публикуван ведно с
мотивите на интернет страницата на община за обществено обсъждане. Не е
спазен и 30-дневния срок за обществено обсъждане, като същия преждевременно
е приет на заседание на Общински съвет на 26.11.2015 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 07.03.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ РАЗПОРЕДБИ ОТ НАРЕДБА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
Административен съд – Смолян с решение № 107 от 06.03.2018 г. по адм.
дело № 365/2017 г., отмени разпоредбите на чл. 25 ал. 1 и чл. 44 ал. 2 от Наредба
№ 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на община гр. Девин, приета с Решение № 90 от 23.09.2009 г.
Делото е образувано по протест на Районна прокуратура – Девин.
Прокуратурата поддържа искането за обявяване на тяхната нищожност или
отмяна на посочените текстове от Наредбата, тъй като противоречат на норми от
по-висш нормативен акт – на разпоредбите на чл. 6-9, чл. 11 и §1 т. 15 от Закона
за местните данъци и такси.
В мотивите си съдът приема, че протестът е основателен, оспорените
текстове от Наредба № 2 на Общински съвет - Девин са незаконосъобразни като
приети в отклонение от законови норми от по-висок ранг /ЗМДТ/ и затова ще
следва да бъдат отменени.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 06.02.2018

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТЧИТА ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ
БРОЯ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА ЗА 2017 Г.
Административен съд - Смолян отчита значителен ръст на постъпилите
дела през 2017 г. спрямо предходната 2016 г., като увеличението им е със 140
бр., от които 94 бр. административни и 46 бр. касационни
административнонаказателни дела.
Увеличен е броят на постъпилите през 2017 г. дела по протести на
Окръжна прокуратура – Смолян и Районните прокуратури в област Смолян,
срещу наредби на Общинските съвети в областта. Общият им брой е 51, като 40

от тях са приключили с отмяна на протестираната наредба, 10 са прекратени, 1 е
висящо към 06.02.2018 г.
10 от общообразуваните дела са по жалби на Сдружение с нестопанска
цел.
Най-многобройни са делата по протести срещу наредби на Общинските
съвети в Чепеларе и Златоград - по 8 бр., следвани от Девин -7 бр., Доспат – 5
бр., Смолян, Рудозем, Баните, Неделино и Мадан - по 4 бр. Най-малко
обжалвани наредби са на Общински съвет - Борино.
Анализът на данните за 2017 г. съобразно Правилата за оценка
натовареността на съдиите, показва, че Административен съд – Смолян е от
високо натоварените. Тенденцията за увеличение на постъпленията от дела се
запазва от 2015 г. насам.

