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№ 

 

№ на дело 
Дата на съдебен 

акт 
Докладчик Причини и правни основания 

 

1. 

 

2563/2015 

 

Определение № 

2268/19. 10. 2015 г. 

Йордан Русев 

ХVІІІ с. 

Основание за отвод в хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, във вр. с чл. 

144 АПК – докладчикът е разгледал и постановил акт по АХД № 

1980/2014 г. За избягване на всякакви съмнения за пристрастност и на 

основание чл. 23, ал. 2 от ГПК. 

 

2. 
1452/2015 

Определение от 

О.З. на 27.10.2015 

г. 

Дичо Дичев 

ІІ с. 

Докладчикът е изразил ясно и недвусмислено становище за 

недопустимост на иска, както и за това доколко съдът е  обвързан с 

решението на особената юрисдикция, а също и че процесуалният 

представител на МЗ е състудент на докладчика. 

 

3. 
2756/2015 

Разпореждане от 

30. 10. 2015 г. 

Александър 

Митрев 

ХVІ с. 

На чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, поради  това, че процесуален представител 

на ответника – Директор на Д “ОДОП” – Пловдив е член на семейството 

на съдията-докладчик.  

 

4. 

2774/2015 

/касационно/ 

Разпореждане от 

03. 11. 2015 г. 

Велизар Русинов 

ХХІV с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, тъй като пълномощника на 

жалбоподателя е член на семейството на председателя на касационния 

състав. 

 

5. 

2774/2015 

/касационно/ 

Разпореждане от 

05. 11. 2015 

Татяна Петрова 

ХІХ с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, тъй като пълномощника на 

жалбоподателя е от семейството на член от касационния състав. 

 

6. 
2909/2015 

Разпореждане от 

11. 11. 2015 г. 

Янко Ангелов 

Х с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като съпругата на съдията-

докладчик, е в качеството й на адвокат по договор за правно обслужване 

с Община Пловдив и Кмета на Община Пловдив – Иван Тотев. 

 2923/2015  Определение № Янко Ангелов На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като съпругата на съдията-
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7. 2492/13.11.2015 г. Х с. докладчик е в качеството й на адвокат, е страна по договор за правно 

обслужване с Община Пловдив – ответник по делото. 

 

8. 

3038/2015 

/касационно/ 

Определение № 

2549/24.11.2015 г. 

Янко Ангелов 

ХХІ с. 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда разглеждащ жалбата на Д. Ш. 

Решението по НАХД № 4698/2015 г. по описа на Районен съд – 

Пловдив, съдиите Явор Колев, Янко Ангелов и Величка Георгиева, тъй 

като съпругата на съдията-докладчик е в качеството й на адвокат по 

договор за правно обслужване с Община Пловдив – ответник по делото.  

 

9. 

3142/2015 

/касационно/ 

Определение № 

2646/11.12.2015 г. 

Янко Ангелов 

ХХІ с. 

ОТВЕЖДА членовете на настоящия съдебен състав – Явор Колев, Янко 

Ангелов и Величка Георгиева от разглеждането на АХД № 

3142/2015г.по описа на Пловдивския административен съд, тъй като 

съпругата на съдията-докладчик, е в качеството й на адвокат по договор 

за правно обслужване с Община Пловдив – ответник по делото. 
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2016 г. 

 

1. 
3346/2015 

Определение № 

8/04.01.2016 г. 

Янко Ангелов 

Х с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като съпругата на съдията-

докладчик, е в качеството й на адвокат по договор за правно обслужване 

с Община Пловдив – ответник по делото. 

 

2. 
3350/2015 

Определение № 

42/8.01.2016 г. 

Любомира 

Несторова 

ХV с. 

ОТСТРАНЯВА съдия Любомира Несторова от разглеждането на АД 

№3350 по описа на ПАС за 2015 г., тъй като съдията-докладчик е 

разглеждал АХД № 456/2009 г. с жалбоподател В. Г. К.. 

 

3. 
148/2016 

Определение № 

148/25.01.2016 г. 

Александър 

Митрев 

ХVІ с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, поради  това, че процесуален 

представител на ответника – Директор на Д “ОДОП” – Пловдив  е член 

на семейството на съдията-докладчик. 

 

4. 

201/2016 

/касационно/ 

Определение № 

178/29.01.2016 г. 

Любомира 

Несторова 

ХХІV с. 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК ОТВЕЖДА съдиите: Георги 

Петров, Любомира Несторова и Велизар Русинов от разглеждане на 

ЧКНАХД № 201 по описа за 2016 г., тъй като се обжалва Определение 

от 09.12.2015 г. по АХД № 573/2015 г., по което докладчик е член от 

състава – Велизар Русинов. 

 

5. 
1103/2015 

Определение от 

О.З. на 03.02.2016 

г. 

Велизар Русинов 

ІХ с. 

С оглед изявление в съдебното заседание на оспорващия, че по делото 

се събират доказателства не по надлежния процесуален ред е основание 

настоящия състав да направи отвод по делото, и на основание чл. 22, ал. 

1, т. 6 от ГПК се отвежда съдията-докладчик. 

 

6. 
271/2016 

Определение  № 

238/8.2.2016 г. 

Петър Касабов 

ХХVІІ с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като съдията-докладчик е 

работил с ответника по делото в Областна управа – Пловдив и като Н-к 

Отдел „Правен“ е съгласувал приложените по делото планове.  

 287/2016 Определение № Янко Ангелов На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като съпругата на съдията-
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7. /касационно/ 243/09.02.2016 г.  ХХІ с. докладчик, е в качеството й на адвокат по договор за правно обслужване 

с Община Пловдив – касационен жалбоподател по делото. 

 

8. 
288/2016  

Определение № 

241/09.02.2016 г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІХ с. 

Същият състав е разгледал и постановил съдебен акт по КНАХД 

2347/2015 г., с което ОБЕЗСИЛВА Решение № 1744 от 03.08.2015 г. на 

Районен съд гр. Пловдив, постановено по н.а.х.д. № 3096 по описа на 

съда за 2015 г. 

 

9. 
1987/2015  

Определение от 

открито съдебно 

заседание на 

09.02.2016 г. 

Таня Комсалова 

ІІІ с. 

Поискан отвод от жалбоподателя, във връзка с произнасяне на 

докладчика по друго дело между същите страни, поради което на 

основание чл. 22, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 6 от ГПК, във вр. 144 АПК и във вр. 

219 ЗУТ съдията-докладчик се отвежда от разглеждане на делото. 

 

10. 
308/2016 

Определение № 

270/11.2.2016 г. 

Дичо Дичев 

ІІ с. 

Обжалваният РА е издаден на физическо лице – личен добър познат и 

приятел на докладчика, поради което за избягване на всякакви съмнения 

за безпристрастност, съдията-докладчик се отвежда от разглеждане на 

делото. 

 

11. 

405/2016 

/касационно/ 

Определение № 

335/22.02.2016 г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІХ с. 

Отвежда състава на съда на основание чл. 22, ал. 1 т. 6 ГПК поради това, 

че предишното касационно разглеждане на делото е в състав: Г. Петров, 

Л. Несторова и В. Русинов. 

 

12. 

627/2016 

/касационно/ 

Определение № 

472/21.3.2016 г. 
Янко Ангелов 

ХХІ с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като съпругата на съдията-

докладчик, е в качеството й на адвокат по договор за правно обслужване 

с Община Пловдив – касационен жалбоподател по делото. 

  35/2016 
Определение № 

483/22.3.2016 г. 
Велизар Русинов 

ХХІV с. 
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК съдията прави отвод по делото. 
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13. /касационно/ 

 

14. 
753/2016 

Определение № 

565/1.4.2016г. 
Янко Ангелов 

Х с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като съпругата на съдията-

докладчик, е в качеството й на адвокат по договор за правно обслужване 

с Община Пловдив – ответник. 

 

15. 
1107/2016 

Определение № 

807/13.05.2016 г. 
Недялко Бекиров  

VІІІ с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като съдията е разглеждал 

друго дело на жалбоподателя – АХД № 712/2014 г.  

 

16. 

1194/2016 

/касационно/ 

Определение № 

895/30.05.2016 г. 
Явор Колев 

ХХІ с. 

Отвежда състава на съда на основание чл. 22, ал. 1 т. 6 ГПК поради това, 

че при предишното касационно разглеждане на делото съдия-докладчик 

е съдия Таня Комсалова-Колева. 

 

17. 
1341/2016 

Определение № 

952/08.06.2016 г. 

Александър 

Митрев  

ХVІ с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 от ГПК, поради  това, че процесуален 

представител на ответника – Директор на Д “ОДОП” – Пловдив е член 

на семейството на съдията-докладчик. 

 

18. 
1344/2016 

Определение № 

957/08.06.2016 г. 

Явор Колев 

VІІ с. 
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК. 

 

19. 
1344/2016 

Определение № 

968/09.06.2016 г. 

Янко Ангелов 

VІІ с. 
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК. 

 

20. 
1344/2016 

Разпореждане № 

4465/10.06.2016 г.  

Александър 

Митрев 

VІІ с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК. 

 

 

21. 

1379/2016 

/касационно/ 

Определение №  

986/13.06.2016 г. 

Янко Ангелов 

ХХІ с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като съпругата на съдията-

докладчик, е в качеството й на адвокат по договор за правно обслужване 

с Община Пловдив – касационен жалбоподател по делото. 
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22. 
1620/2016 

Определение № 

1129/06.07.2016 г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІІ с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК съдията си 

прави отвод. 

 

23. 
1660/2016  

Определение № 

1164/11.07.2016 г. 

Таня Комсалова 

ІІІ С. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК поради разгеждане на друга 

жалба на същия жалбоподател. 

 

24. 

1599/2016 г. 

/касационно/ 

Определвение № 

1153/11.07.2016 г. 

М. Михайлова 

ХІХ с. 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова, и Татяна 

Петрова от разглеждане на КНАХД № 1599/2016 г. по описа на 

Пловдивския административен съд, поради разглеждане на КНАХД 

48/2016 г. от съдия-докладчик Георги Петров.  

 

25. 

1075/2016 г. 

/касационно/ 

Определение от 

О.З. на 12.07.2016 

г. 

Дичо Дичев 

ХХ с. 

Отвежда съдебния състав от разглеждането на КНАХД № 1075/2016 

година по описа на Административен съд – Пловдив, ХХ състав.  

 

26. 

 

1844/2016 г. 

Определение № 

1248/03.08.2016 г. 

Дичо Дичев 

ІІ с. 

На осн. Чл. 22, ал. 1 от ГПК съдията се отвежда от разглеждане на 

делото, тъй като по същото е приложено АХД № 2822/2014 г. с 

докладчик Милена Дичева-съпруга на настоящия докладчика, а 

исковата молба е за вреди, причинени в следствие на обжалваното 

ревизионно производство. 

 

27. 

 

1844/2016 г. 

Определение  № 

1264/04.08.2016 г. 

Янко Ангелов 

ІІ с. 

На осн. Чл. 22, ал. 1 от ГПК поради разглеждане и решаване на АХД № 

3876/2012 г. със същия жалбоподател, а в последствие от него има 

постъпила жалба до Председателя на съда за образуване на 

дисциплинарно производство срещу съдия Ангелов. 

 

 

28. 
2025/2016 г. 

Определение № 

1341/25.08.2016 г. 

Георги Петров 

І с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с парагр. 2 от ДР на 

ДОПК, поради познанство с жалбоподателя. 

29. 1959/2016 Определение № Янко Ангелов На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като съпругата на съдията-
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1370/02.09.2016 г. ХХІ с. докладчик, е в качеството й на адвокат по договор за правно обслужване 

с Община Пловдив – ответник. 

30. 2028/2016  
Определение № 

1429/15.09.2016 г. 
Георги Петров 

І с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като производството е 

образувано по чл. 304 за неизпълнение на Решение по АХД 1859/2016 г. 

на І състав на същия докладчик. 

31. 2208/2016 
Определение № 

1478/20.09.2016 г. 

Величка 

Георгиева 

ХІV с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК поради произнасяне на съдията- 

докладчик с Решение № 1177/17.05.2012 г. по АХД № 272/2012 г. между 

същите страни. 

32. 2092/2016 
Определение № 

1513/27.09.2016 г. 
Янко Ангелов 

Х с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК поради произнасяне на съдията-

докладчик по АХД 3876/2012 г. 

33. 1552/2016 

Определение от 

О.З. на 26.09.2016 

г. 

Милена Дичева 

ХІ с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК поради разглеждане и 

произнасяне по АХД № 3522/2013 г.  

34. 2240/2016 
Определение № 

1509/27.09.2016 г. 
Йордан Русев 

ХІV с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК поради произнасяне на съдията-

докладчик по АХД 1928/2016 г. 

35. 2279/2016 
Определение № 

1577/3.10.2016 г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІХ с. 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК поради произнасяне съдия Дичев 

по първоинстанционното административно дело 1242/2016г.   

36. 2279/2016 
Определение № 

1617/6.10.2016 г. 

Любомира 

Несторова 

ХІХ с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК поради произнасяне на съдия 

Татяна Петрова по адм. дело № 3230/2014 -17 състав, чието 

неизпълнение  на съдебно решение се обжалва в първоинст. 
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произвоство. 

37. 2279/2016 
Определение № 

1638/10.10.2016 г. 

Йордан Русев 

ХІХ с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК поради произнасяне съдия Дичев 

по първоинстанционното административно дело 1242/2016 г.   

38. 2403/2016 
Определение № 

1686/14.10.2016 г. 
Янко Ангелов 

Х с. 

 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 2403 от 2016 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като ответник по делото е Дирекция местни 

данъци и такси при Община Пловдив, а съпругата на съдията-

докладчик, е в качеството й на адвокат по договор за правно обслужване 

с Община Пловдив. 

39. 2392/2016 
Определение № 

1691/17.10.2016 г. 

Янко Ангелов  

Х с. 

 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 2392 от 2016 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като се обжалва отказ по ЗДОИ на Началника 

на РДНСК, по издадено Разрешение за строеж от Гл. архитект на 

Община – Пловдив, за която като пълномощник се явява съпругата на 

докладчика. 

40. 
2041/2016 

/касационно/ 

Определение от 

О.З. на 18.10.2016 

г. 

Георги Петров 

ХХІV състав 

С оглед професионалните задължения на ответника по касационната 

жалба, Съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, поради което ОТВЕЖДА от 

разглеждане на КНАХД № 2041/2016 г. по описа на Административен 

съд – Пловдив, ХХІV с.,  съдиите: Георги Петров, Любомира Несторова 

и Велизар Русинов. 

41. 2430/2016 
Определение № 

1699/18.10.2016 г. 

Янко Ангелов 

Х с. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като съпругата на съдията-

докладчик, в качеството й на адвокат по договор за правно обслужване с 
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Община Пловдив – ответник. 

42. 2426/2016 
Разпореждане № 

7732/19.10.2016 г. 

Александър 

Митрев 

ХVІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдията-докладчик Александър Митрев от състава на 

съда по АХД № 2426/2016 г. по описа на Административен съд – 

Пловдив, ХVІ състав, поради произнасяне по АХД 16/2015 г. 

43. 2456/2016 
Определение № 

1727/24.10.2016 г. 
Таня Комсалова 

ІІІ с. 

Отстранява съдия Таня Комсалова от състава на съда, разглеждащ адм. 

дело № 2456/2016 г., тъй като е преобразувано от АХД 3773/2013 г. с 

докладчик Явор Колев. 

44. 1221/2016 
Определение № 

1798/1.11.2016 г. 

Петър Касабов 

ХХVІІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдията Петър Касабов от разглеждане на адм. дело № 

1221, по описа за 2016 год. на Пловдивския административен съд по 

искане на жалбоподателя. 

45. 2489/2016 
Определение № 

1834/3.11.2016 г. 

Любомира 

Несторова 

ХV с. 

ОТСТРАНЯВА съдия Любомира Несторова от разглеждането на АД 

№2489 по описа на ПАС за 2016 г. по искане на страна Г. К. Г. – 

жалбоподател, поради произнасяне по друго дело със същата страна. 

46. 
2606/2016 

/касационно/ 

Определение № 

1918/10.11.2016 г. 

Янко Ангелов 

ХХІ с. 

ОТСТРАНЯВА членовете на настоящия съдебен състав – Явор Колев, 

Янко Ангелов и Величка Георгиева от разглеждането на КНАХД № 

2606 от 2016 г., тъй като при предишно разглеждане на делото по 

КНАХД № 936/2016 г. докладчик е Таня Комсалова. 

47. 829/2017 

Определение № 

2248/10.11.2017 г. 

 

Велизар Русинов 

ІХ с. 

За докладчика са налице основания за отвод, визирани в чл. 22, ал.1, т.6 

от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК/искане на жалбоподателя 

вх.№18199/26.10. 17 г. по описа на съда. Посоченото налага  за 

избягване на съмнения за безпристрастност докладчикът да бъде 

отведен от разглеждане на настоящото дело, поради което Отменя 

всички съдопроизводствени действия по а.д; №829по описа за 2017 г. на 

Административен съд – Пловдив.  ОТВЕЖДА Велизар Русинов от 
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разглеждане на а.д; №829 по описа за 2017 г. на Административен съд – 

Пловдив.      

48. 
2631/2016 г. 

/касационно/ 

Определение № 

1927/14.11.2016 г. 

Владимир Вълчев 

ХХVІ с. 

ОТСТРАНЯВА членовете на настоящия съдебен състав Мария 

Златанова, Владимир Вълчев и Петър Касабов от разглеждане на делото, 

тъй като по първоинстанционното нак. производство 2535/2016 г. е 

докладчик съдия Владимир Вълчев. 

49. 2309/2016 г. 

Определение от 

открито заседание 

на 22.11.2016 г. 

Велизар Русинов 

ІХ с. 

ОТСТРАНЯВА съдията за избягване на всякакви съмнения за 

безпристрастност.  

50. 
2582/2016 г. 

/касационно/ 

Определение № 

2001/23.11.2016 г. 

Георги Петров 

ХХІV с. 

ОТСТРАНЯВА членовете на съдебния състав Георги Петров, Любомира 

Несторова и Велизар Русинов от разглеждане на делото на основание 

чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК. 

51. 2727/2016 г. 
Определение № 

2002/24.11.2016 г. 
Стоил Ботев 

V с. 

ОТСТРАНЯВА съдията-докладчик, поради произнасяне по АХД 

3976/2012 г. 

52. 
2223/2016 г. 

/касационно/ 

Определение № 

2011/25.11.2016 г. 
Дичо Дичев 

ХХ с. 

ОТСТРАНЯВА членовете на съдебния състав Дичо Дичев, Таня 

Комсалова и Йордан Русев от разглеждане на делото на основание чл. 

22, ал.1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК. 

53. 2678/2016 г. 
С определение № 

2020/25.11.2016 г. 

Недялко Бекиров 

VІІІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдията-докладчик по делото, тъй като е арендатор в 

сдружението – жалбоподател. 

54. 
2758/2016 г. 

/касационно/ 

С определение № 

2035/28.11.2016 г. 

Явор Колев 

ХХІ с. 

ОТСТРАНЯВА членовете на съдебния състав Явор Колев, Янко 

Ангелов и Величка Георгиева от разглеждане на делото – ответник е 

член от съдийския състав на съда, както и докладчикът по 

първоинстанционното дело. 

55. 2758/2016 г. С определение № Мариана ОТСТРАНЯВА съдиите Милена Дичева , Мариана Михайлова и Татяна 
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/касационно/ 2047/29.11.2016г. Михайлова 

ХІХ с. 

Петрова – ответник е член от съдийския състав на съда, както и 

докладчикът по първоинстанционното дело. 

56. 
2758/2016 г. 

/касационно/ 

С определение № 

2125/5.12.2016г. 

Георги Петров 

ХХІV с. 

ОТСТРАНЯВА съдия Георги Петров, съдия Любомира Несторова и 

съдия Велизар Русинов – ответник е член от съдийския състав на съда, 

както и докладчикът по първоинстанционното дело. 

57. 
2824/2016 г. 

/касационно/ 

С определение № 

2096/6.12.2016г. 

Петър Касабов 

ХХVІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдиите Мария Златанова, Владимир Вълчев и Петър 

Касабов от разглеждането, тъй като съдия Вълчев е разгледал 

първоинстанционното дело. 

58. 
2584/2016 г. 

/касационно/ 

С определение № 

2107/7.12.2016 г. 

Милена Дичева 

ХІХ с. 

ОТСТРАНЯВА съдиите Милена Дичева , Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова – пълномощникът на ответника е от кръга на семейството на 

член от съдийския състав. 

59. 
2758/2016 

/касационно/ 

С определение № 

2145/12.12.2016 г. 
Мария Златанова 

ХХІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдиите Мария Златанова, Владимир Вълчев и Петър 

Касабов – ответник е член от съдийския състав на съда, както и 

докладчикът по първоинстанционното дело. 

60. 
2758/2016 

/касационно/ 

С определение № 

2165/14.12.2016 г. 
Йордан Русев 

ХХІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдиите Дичо Дичев, Таня Комсалова и Йордан Русев – 

ответник е член от съдийския състав на съда, както и докладчикът по 

първоинстанционното дело. 

61. 
2758/2016 

/касационно/ 

С определение № 

2188/16.12.2016 г. 

Анелия Харитева 

ХХІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдиите Анелия Харитева, Стоил Боев и Георги Пасков 

– ответник е член от съдийския състав на съда, както и докладчикът по 

първоинстанционното дело. 

62. 
2964/16  

/касационно/ 

С определение за 

отвод № 

2213/20.12.2016г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІХ с. 

ОТСТРАНЯВА съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова, поради разглеждане на ЧКНАХД от съдия-докладчик Георги 

Петров. 

63. 2758/16 С определение № Недялко Бекиров ОТСТРАНЯВА съдиите Здравка Диева, Недялко Бекиров и Александър 
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/касационно/ 2226/21.12.2016г. ХХІ с. Митрев – ответник е член от съдийския състав на съда, както и 

докладчикът по първоинстанционното дело. 

64. 1451/2015  
С определение № 

2273/28.12.2016г. 

Велизар Русинов 

ІХ с. 

ОТСТРАНЯВА от разглеждане на адм.д. № 1451 по описа на 

Административен съд – Пловдив /ПАС/ за 2015 г. докладчика на състава 

на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК вр. с чл. 144 АПК.  
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2017 г. 

1. 
62/2017 

/касационно/ 

С определение № 

26/9.1.2017 г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІХ с. 

ОТСТРАНЯВА съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова, поради предишно разглеждане на делото от съдия-докладчик 

Михайлова. 

2. 2858/2016 

С определение от 

О.З. на 09.01.2017 

г. 

Стоил Ботев 

V с. 

ОТСТРАНЯВА от разглеждане на делото докладчика на състава, по 

искане на жалбоподателя, поради това, че изхода по настоящото дело е 

преюдициално по отношение на това по адм. дело № 2101/2016 г. по 

описа на Административен съд – Пловдив, V състав със същия 

докладчик. 

3. 
62/2017 

/касационно/ 

С определение № 

26/9.1.2017г. 

Татяна Петрова 

ХІХ с. 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Марияна Михайлова, и Татяна 

Петрова от разглеждане на КНАХД № 62/2017 г., тъй като при 

предишното гледане на делото е разгледано от ХХ състав, в който 

състав е съдия Дичо Дичев. 

4. 72/2017 
С определение № 

92/17.01.2017 г. 

Янко Ангелов 

Х с. 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 72 от 2017 година по описа на Административен съд Пловдив, съдия 

Янко Ангелов на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като съпругата 

на съдията-докладчик е в качеството й на адвокат по договор за правно 

обслужване с Община Пловдив, чието поделение се явява ответникът 

ОП „Паркиране и репатриране“. 

5. 
174/2017 

/касационно/ 

С определение № 

140/23.1.2017 г. 

Йордан Русев 

ХХ с. 

ОТВЕЖДА от състава на съда, разглеждащ КАНД№ 174 по описа за 

2017 г. , съдиите Дичо Дичев, Таня Комсалова и Йордан Русев, тъй като 

предишното разглеждане на делото е от същия състав. 
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6. 2810/2016 
С определение № 

163/24.1.2017 г. 

Владимир Вълчев 

ХХVІІІ с. 

ОТВЕЖДА на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК, вр чл.144 от АПК 

съдията Владимир Вълчев от разглеждането на АХД №2810/2016 г., 

поради лично познанство. 

7. 2955/2016 
С определение № 

206/30.1.2017 г. 

Таня Комсалова 

ІІІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдия ТАНЯ КОМСАЛОВА от състава на съда, 

разглеждащ адм.дело № 2955/2016г., тъй като съдията е разгледал АХД 

702/2013 г. със същия жалбоподател. 

8. 
269/2017 

/касационно/ 

С определение № 

213/31.1.2017 г. 

Янко Ангелов 

ХХІ с. 

ОТВЕЖДА членовете на настоящия съдебен състав - Явор Колев, Янко 

Ангелов и Величка Георгиева от разглеждането на КНАД № 269 от 2017 

г., тъй като жалбоподател е Община Пловдив, чийто адвокат е съпругата 

на съдията-докладчик. 

9. 258/2017 
С определение № 

220/31.1.2017 г. 

Георги Пасков 

ХІІІ с. 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглаждащ адм. дело № 258/2017 

г.по описа на Административен съд -Пловдив ХІІІ състав, съдия Георги 

Пасков на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК. 

10. 196/2017 
С определение № 

237/2.2.2017 г. 

Явор Колев 

VІІ с. 

ОТВЕЖДА членовете на настоящия съдебен състав-Явор Колев,Янко 

Ангелов и Величка Георгиева, от разглеждането на делото, тъй като 

страна е Общински съвет – Пловдив, тъй като съпругата на съдия 

Ангелов е адвокат на Община Пловдив. 

11. 2443/2016 
С определение № 

301/10.2.2017г. 

Дичо Дичев 

ІІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдия ДИЧО ДИЧЕВ от разглеждането на адм. дело № 

2443 по описа за 2016 г., поради познанство с брата на жалбоподателя, 

който е дългогодишен съдебен заседател в Районен съд – Ардино. 

12. 
2837/2016 

/касационно/ 

С определение № 

331/15.2.2017г. 

Велизар Русинов 

ХХІV с. 

ОТВЕЖДА съдия Георги Петров, съдия Любомира Несторова и съдия 

Велизар Русинов от разглеждането и разрешаването на правния спор, 

предмет на КНАХД № 2837 по описа на Административен съд Пловдив 

за 2016 г. поради познанство с жалбоподателя. 
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13. 
111/2017 

/касационно/ 

С определение от 

О.З. на 14.02.2017 

г. 

Велизар Русинов 

ХХІV с. 

ОТВЕЖДА от разглеждане на КНАХД № 111/2017 г. по описа на 

Административен съд – Пловдив, ХХІV с., съдиите: Георги Петров, 

Любомира Несторова и Велизар Русинов поради разглеждане от съдия 

Петров на АХД № 2686/2015 г., по искане на пълномощника на 

ответника. 

14. 
490/2017 

/касационно/ 

С определение № 

363/20.2.2017 г. 

Любомира 

Несторова 

ХХІV с. 

ОТВЕЖДА съдиите: Георги Петров, Любомира Несторова и Велизар 

Русинов от разглеждане на КАНД №490 по описа за 2017 г., поради 

произнасяне по КНАХД № 3240/2014 г. със същите страни и обжалван 

акт. 

15. 497/2017 
С определение № 

514/15.3.2017 г. 

Петър Касабов 

ХХVІІ с. 

ОТВЕЖДА съдията Петър Касабов от разглеждане на адм. дело № 497, 

по описа за 2017 год. на Пловдивския административен съд по искане на 

жалбоподателя. 

16. 
352/2017 

/касационно/ 

С определение от 

О.З. на 22.03.2017 

г. 

Явор Колев 

ХХІ с. 

ОТСТРАНЯВА от състава разглеждащ  административно дело № 

352/2017 година съдията докладчик Явор Колев и членовете на 

съдебния състав Янко Ангелов и Величка Георгиева, поради това, че 

жалбоподател е арх. В. Л. К. в качеството му на главен архитект на 

район “Източен”, и констатира, че са налице основания за отстраняване 

на настоящия съдебен състав от разглеждане на делото, тъй като 

съпруга на член от състава е имал сключени договори за юридическо 

обслужване на район “Източен” през същия период, през който 

жалбоподателят е бил главен архитект на района 

17. 
752/2017 

/касационно/ 

С определение № 

586/22.3.2017 г. 

Петър Касабов 

ХХVІ с. 

ОТВЕЖДА съдиите Мария Златанова, Владимир Вълчев и Петър 

Касабов от разглеждане на КАНД№ 752 по описа за 2017 г., тъй като 

жалбоподателят по делото е съпруг на служител на съда. 
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18. 1014/2017 
С определение № 

746/19.4.2017 г. 

Дичо Дичев 

ІІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдия Дичо Дичев от разглеждането на адм. дело № 

1014/2017 г., по искане на жалбоподателя. 

19. 
1235/2017 

/касационно/ 

С определение № 

891/9.5.2017 г. 

Милена Дичева 

ХІХ с. 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Марияна Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждане на КАНД № 1235/2017 г., тъй като 

пълномощникът на жалбоподателя е член от семейството на съдия 

Петрова. 

20. 932/2017 

С определение от 

О.З. от 11.05.2017 

г. 

Велизар Русинов 

ІХ с. 

ОТВЕЖДА съдия Русинов, председател на настоящия съдебен състав от 

разглеждането и решаването на правния спор по адм. дело №932 поради 

разглеждане и произнасяне по адм. дело №186 по описа на 

Административен съд - Пловдив за 2012 г., ІХ състав със същия 

жалбоподател. 

21. 
1235/2017 

/касационно/ 

С определение № 

940/15.5.2017 г. 

Георги Петров 

ХІХ  с. 

ОТВЕЖДА съдия Георги Петров, съдия Велизар Русинов и съдия 

Любомира Несторова от разглежданет и разрешването на правния спор, 

предмет на к.а.н.х. дело № 1235/2017 г., тъй като пълномощникът на 

жалбоподателя е член от семейството на съдия Петров. 

22. 
706/2017 

/касационно/ 

С определение № 

1010/25.5.2017г. 

Милена Дичева 

ХІХ с. 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждане на ЧКАД № 706/2017 г. 

23. 
1384/2017 

/касационно/ 

С определение № 

1008/25.5.2017 г. 

Янко Ангелов 

ХХІ с. 

ОТВЕЖДА членовете на настоящият съдебен състав – Явор Колев, 

Янко Ангелов и Величка Георгиева, от разглеждането на КНАХД № 

1384 от 2017 година, тъй като пълномощник на жалбоподателя е 

съпруга на съдията-докладчик. 

24. 
706/2017 

/касационно/ 

С определение № 

1072/31.5.2017 г. 

Мария Златанова 

ХІХ с. 

ОТВЕЖДА съдиите Мария Златанова, Владимир Вълчев, Петър Касабов 

от разглеждане на КАНД№706 /2017 г., поради предишно разглеждане 

на дело със същия жалбоподател. 
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25. 1362/2017 
С определение № 

1019/25.5.2017г. 

Таня Комсалова 

ІІІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдия ТАНЯ КОМСАЛОВА от състава на съда, 

разглеждащ адм.дело № 1362/2017 г., тъй като делото е преобразувано 

от АХД № 559/2015 г. с докладчик Явор Колев. 

26. 1477/2017 
С определение № 

1071/31.5.2017 г. 

Велизар Русинов 

ІХ с. 

ОТВЕЖДА съдия Велизар Русинов от разглеждане на адм. дело №1477 

по описа за 2017 г., поради разглеждане и произнасяне по  АХД № 

1248/2010 г. по описа на съда, ІХ състав със същия жалбоподател. 

27. 
706/2017 

/касационно/ 

С определение № 

1090/2.6.2017 г. 

Таня Комсалова 

ХІХ с. 

ОТСТРАНЯВА съдия ДИЧО ДИЧЕВ, съдия ТАНЯ КОМСАЛОВА и 

съдия ЙОРДАН РУСЕВ от състава на съда, разглеждащ ч.к.адм.дело № 

706/2016г., поради предишно разглеждане на дело със същия 

жалбоподател. 

28. 
1521/2017 

/касационно/ 

С определение № 

1101/5.6.2017г. 

Янко Ангелов 

ХХІ с. 

ОТВЕЖДА членовете на настоящият съдебен състав – Явор Колев, 

Янко Ангелов и Величка Георгиева, от разглеждането на КНАХД № 

1521 от 2017 година, тъй като пълномощник на ответника е съпруга на 

съдията-докладчик. 

29. 1590/2017 
С определение № 

1153/12.6.2017 г. 

Янко Ангелов 

Х с. 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 1590 от 2017 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, поради разглеждане на КАНД 346/2017 г.  

30. 
1052/2017 

/касационно/ 

С определение № 

1140/9.6.2017 г. 

Георги Петров 

ХХІV с. 

ОТВЕЖДА съдия Георги Петров, съдия Велизар и съдия Любомира 

Несторова от разглеждане и разрешението на правния спор, предмет на 

к.а.н.х. дело № 1052, поради лично познанство на съдията-докладчик и 

актосъставителя. 

31. 
1052/2017 

/касационно/ 

С определение № 

1192/15.6.2017 г. 

Милена Дичева 

ХХІV с. 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждане на КАХД № 1052/2017 г., поради лично 

познанство на член от състава и актосъставителя. 
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32. 
1415/2017 

/касационно/ 

С определение от 

О.З. на 20.6.2017 г. 

Любомира 

Несторова 

ХХІV с. 

ОТВЕЖДА съдия Георги Петров, съдия Велизар Русинов и съдия 

Любомира Несторова от разглеждането и разрешаването на правния 

спор, предмет на КНАХД № 1415/2017 г., поради лично познанство на 

член от състава и актосъставителя. 

33. 
1415/2017 

/касационно/ 

С определение № 

1300/23.6.2017г. 

Татяна Петрова 

ХХІV с. 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждане на КАХД № 1415/2017 г., поради лично 

познанство на съдията-докладчик и актосъставителя. 

34. 1813/2017 
С определение № 

1327/27.6.2017 г. 

Велизар Русинов 

ІХ с. 

ОТВЕЖДА съдия Велизар Русинов от разглеждане на адм. дело № 1813 

по описа за 2017 г. на Административен съд – Пловдив. 

35. 413/2016 
С определение № 

1331/28.6.2017г. 

Величка 

Георгиева 

ХІV с. 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда съдия Величка Георгиева, 

разглеждаща жалбата на „Булсат“ ООД – гр. София, поради изразено 

становище в определение 845/28.4.2017 г., върнато от ВАС. 

36. 1881/2017 
С определение № 

1360/3.7.2017 г. 

Янко Ангелов 

Х с. 

ОТВЕЖДА съдия Янко Ангелов, от разглеждането на АХД № 1881 от 

2017 година, тъй като пълномощник на ответника е съпруга на съдията-

докладчик. 

37. 1941/2017 
С определение № 

1425/10.7.2017 г. 

Величка 

Георгиева 

ХІV с. 

Отстранява от състава на съда съдия Величка Георгиева,разглеждащ 

жалбата на ЕТ"М.-И. М.", поради разглеждане на друго дело със същия 

жалбоподател. 

38. 
1940/2017 

/касационно/ 

С определение № 

1424/11.7.2017 г. 

Таня Комсалова 

ХХ с. 

ОТСТРАНЯВА съдия ДИЧО ДИЧЕВ, съдия ТАНЯ КОМСАЛОВА и 

съдия ЙОРДАН РУСЕВ от състава на съда, разглеждащ ЧКАД № 

1940/2017 г., поради произнасяне по друго дело със същия 

жалбоподател. 

39. 1955/2017 
С определение № 

1423/11.7.2017 г. 

Янко Ангелов 

Х с. 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 1955, тъй като пълномощник на ответника е съпруга на съдията-

докладчик. 
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40. 1941/2017 
С определение № 

1444/12.7.2017 г. 

Велизар Русинов 

ІХ с. 

ОТВЕЖДА съдия Велизар Русинов от разглеждане на адм. дело № 1941 

по описа за 2017 г., поради предишно разглеждане на АХД № 3261 от 

2015 г., върнато и преобразувано в АХД 1941/2017 г. 

41. 1985/2017 
С определение № 

1447/13.7.2017 г. 

Велизар Русинов 

ІХ с. 

Отвежда Велизар Русинов от разглеждане на адм. дело № 1985 по описа 

за 2017 г., поради поискан отвод от жалбоподателя. 

42. 1915/2017 
С определение № 

1387/6.7.2017 г. 

Александър 

Митрев 

ХVІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдията-докладчик Александър Митрев от състава на 

съда по АХД № 1915/2017 г., поради разглеждане на друго дело със 

същия жалбоподател. 

43. 2178/2017 г. 
С определение № 

1579/8.8.2017 г. 

Таня Комсалова 

ІІІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдия ТАНЯ КОМСАЛОВА от състава на съда, 

разглеждащ адм.дело № 2178/2017 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 във 

вр. с чл. 23, ал. 2 ГПК. 

44. 2357/2017 г. 
С определение № 

1661/21.8.2017 г. 

Янко Ангелов 

Х с. 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 2357 от 2017 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов – на осн. чл. 22, ал.1, т.6 ГПК, тъй като ответник по 

делото е Община Пловдив. 

45. 326/2017 г. 
С определение № 

1691/25.8.2017 г. 

Велизар Русинов 

ІХ с. 

Отвежда Велизар Русинов от разглеждане на а.д. № 326 по описа за 2017 

г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. 

46. 
2685/2017 г. 

/касационно/ 

С определение № 

1853/26.9.2017 г. 

Татяна Петрова 

ХІХ с. 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Марияна Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждането на КАНД №2685/2017 г., тъй като в 

предишно разглеждане на (К) №1102 от 2016 г. е участвал съдия Дичо 

Дичев. 

47. 2249/2017 г. 

С определение от 

О.З. от 28.09.2017 

г. 

Дичо Дичев 

ІІ с. 

ОТВЕЖДА съдия ДИЧО ДИЧЕВ от разглеждане на настоящето дело на 

основание чл. 22, ал. 1, т.6 от ГПК по искане на пълномощника на 

жалбоподателя. 

48. 1746/2017 г. С определение № Велизар Русинов ОТВЕЖДА Велизар Русинов от разглеждане на а.д. №1746 по описа за 
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1957/6.10.2017 г. ІХ с. 2017 г. на Административен съд – Пловдив на основание чл.22, ал.1, т.6 

АПК, вр. с чл.144 АПК. 

49. 
2412/2017 г. 

/касационно/ 

С определение № 

1964/9.10.2017 г. 

Янко Ангелов 

ХХІ с. 

ОТВЕЖДА членовете на настоящия съдебен състав - Явор Колев, Янко 

Ангелов и Величка Георгиева от разглеждането на КНАД № 2412 от 

2017 г. поради участие на съпругата на съдия Ангелов като 

пълномощник на страната. 

50. 2819/2017 г. 
С определение № 

2012/12.10.2017 г. 

Велизар Русинов 

ІХ с. 

ОТВЕЖДА Велизар Русинов от разглеждане на а.д. №2012 по описа за 

2017 г. на Административен съд – Пловдив на основание чл.22, ал.1, т.6 

АПК, вр. с чл.144 АПК. 

51. 2865/2017 г. 
С определение № 

2030/16.10.2017 г. 

Йордан Русев 

ХVІІІ с. 

Отстранява, като съдия - докладчик, разглеждащ адм. дело № 2865 по 

описа на Административен съд Пловдив за 2017 г., XVIII състав, съдия 

Йордан Русев на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК вр. с чл. 144 АПК за 

избягване на всякакви съмнения за пристрастност и на основание чл. 23, 

ал. 2 ГПК. 

52. 2657/2017 г. 

С определение от 

О.С.З. от 

25.10.2017 г. 

Велизар Русинов 

ІХ с. 

ОТВЕЖДА съдия Велизар Русинов от разглеждане на адм. дело № 

2657/2017г. по описа на Административен съд – Пловдив, ІХ състав на 

основание чл.22, ал.1, т.6 АПК, вр. с чл.144 АПК във вр. с постановено 

Определение № 1828/21.09.2017 г. по същото дело, както и предвид 

разпореждане № 7956/26.09.2017 г. на зам.-председател на 

Административен съд – Пловдив, предвид, че вече се е произнасял по 

част от исканията в настоящото производство и за избягване на всякакви 

съмнения за безпристрастност. 

53. 
2413/2017 г. 

/касационно/ 

С определение от 

О.С.З. от 

27.10.2017 г. 

Недялко Бекиров 

ХХІІІ с. 

В случая, съдът намира, че макар и да не са налице категорични 

обстоятелства по чл. 29, ал. 2 от НПК, то, за да се избегне каквото и да е 

съмнение в безпристрастността на съда, съдията-докладчик по 
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състоящото дело следва да бъде отстранен от състава на съда, 

разглеждащ делото и на основание чл. 31, ал. 1 от НПК, във връзка с чл. 

228 от АПК, ОТВЕЖДА съдия Недялко Бекиров от състава на съда, 

разглеждащ настоящото дело. 

54. 
2474/2017 г. 

/касационно/ 

С определение от 

О.С.З. от 

30.10.2017 г. 

Явор Колев 

ХХІ с. 

Доколкото за член от състава на съда са налице основания за 

отстраняване от разглеждане на делото във връзка с правоотношения 

касаещи съпругата му с Община Пловдив, то настоящият съдебен състав 

следва да бъде отстранен от правния спор ОТСТРАНЯВА от 

разглеждане на делото съдиите Явор Колев, Янко Ангелов и Величка 

Георгиева.  

55. 1764/2017 г. 

С определение № 

2159/1.11.2017 г.  

 

Дарина Матеева 

І с. 

ОТВЕЖДА съдия Дарина Матеева-Базитова от разглеждането на адм. 

дело № 1764/ 2017г. на основание чл.22, ал.1, т.6 АПК, вр. с чл.144 АПК 

във вр. с обстоятелството, че съпругът на съдия-докладчика е в близки 

отношения със семейството на жалбоподателя. 

56. 3036/2017 г. 
С определение № 

2164/1.11.2017 г. 

Таня Комсалова 

ІІІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдия ТАНЯ КОМСАЛОВА от състава на съда, 

разглеждащ адм.дело № 3036/2017 г. 

57. 2579/2017 г. 
С определение № 

2191/6.11.2017 г. 

Янко Ангелов 

Х с. 

Отвежда съдия Янко Ангелов от разглеждането на адм.дело № 2579 / 

2017 г., тъй като пълномощник на жалбоподателя е адв. А. – съпруга на 

съдията-докладчик. 

58. 1724/2017 г. 

С определение от 

О.З. на 09.11.2017 

г. 

Велизар Русинов  

ІХ с. 

ОТВЕЖДА съдия Велизар Русинов от разглеждане на настоящото 

производство. 

59. 3151/2017 г. 
С определение № 

2246/10.11.2017г. 

Недялко Бекиров 

VІІІ с. 

Отстранява съдия Недялко Бекиров от разглеждане на настоящето дело, 

поради произнасяне по друго дело със същия жалбоподател. 
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60. 3286/2017 г. 
С определение № 

2337/22.11.2017 г. 

Любомира 

Несторова  

ХV с. 

 

ОТВЕЖДА съдия Любомира Несторова от разглеждане на АД № 

3286/2017 г., тъй като съдията-докладчик е разгледал  АХД 2997/2016 г. 

между същите страни. 

61. 3311/2017 г. 
С определение № 

2346/23.11.2017 г. 

Александър 

Митрев 

XVI с. 

Отвежда съдия Митрев от разглеждане на делото, тъй като при 

предишното разглеждане има направен отвод. 

62. 
3173/2017 г. 

/касационно/ 

С определение № 

2386/28.11.2017 г. 

Петър Касабов 

ХХVІ с. 

ОТВЕЖДА съдиите Мария Златанова, Любомира Несторова и Петър 

Касабов от разглеждане на КНАХД № 3173/2017 г., тъй като 

пълномощникът на жалбоподателя е бивш колега на съдията-докладчик. 

63. 3240/2017 г. 
С определение № 

2442/4.12.2017 г. 

Здравка Диева 

VІ с. 

Отвежда съдия Здравка Диева като докладчик по адм.д.№ 3240/17 г. , 

тъй като съдията-докладчик се е произнесъл по друго дело със същия 

жалбоподател, чийто акт е приложен по настоящото дело. 

 

64. 3540/2017 г. 
С определение № 

2497/12.12.2017 г. 

Таня Комсалова 

ІІІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдия ТАНЯ КОМСАЛОВА от състава на съда, 

разглеждащ адм.дело № 3540/2017 г., тъй като при предишно гледане на 

делото докладчик е Явор Колев. 

 

65. 3549/2017 
С определение № 

2533/14.12.2017 г. 

Янко Ангелов 

Х с. 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 3549 от 2017 г. , съпругата на съдията-докладчик е пълномощник на 

ответника. 

66. 3600/2017 
С определение № 

2532/14.12.2017г. 

Янко Ангелов 

Х с. 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 3600 от 2017 г., тъй като съпругата на съдията-докладчик е 

пълномощник на ответника. 
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2018 г. 

1. 3747/2017 
С определение № 

12/3.1.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х с. 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 3747 от 2017 г., тъй като съпругата на съдията-докладчик е 

пълномощник на ответника. 

 

2. 2956/2017 
С определение № 

116/18.1.2018 г. 

Недялко Бекиров 

VІІІ с. 

Отвежда съдия Бекиров от разглеждане на делото, тъй като е изразил 

 становище по същество. 

3. 2865/2017 
С определение № 

169/23.1.2018 г. 

Велизар Русинов 

ІХ с. 
Отвежда докладчика от разглеждане на а.д. №2865 по описа за 2017 г. 

4. 
212/2018 

/касационно/ 

С определение № 

160/23.1.2018 г. 

Таня Комсалова 

ХХ с. 

Отвежда съдиите Дичо Дичев, Таня Комсалова и Йордан Русев от 

разглеждането на делото, тъй като при предишно разглеждане в състава 

е участвала съдия Милена Дичева. 

5. 255/2018 
С определение № 

185/25.1.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х с. 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 255 от 2018 г., тъй като съпругата на съдията-докладчик е 

пълномощник на ответника. 

 

6. 274/2018 
С определение № 

197/26.1.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х с. 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 274 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, съдия 

Янко Ангелов, тъй като член на УС на жалбоподателя е син на 

деловодителя на съдията. 

7. 406/2018 г.  
С определение № 

263/06.02.2018 г. 

Недялко Бекиров 

VIII с. 

ОТСТРАНЯВА съдия Недялко Бекиров от разглеждане на настоящето 

дело. /Чл.22,ал.1 ГПК/ 

 

8. 3493/2017 г. С определение за Недялко Бекиров ОТСТРАНЯВА съдия Недялко Бекиров от разглеждане на настоящото 
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отвод от 07.02.2018 

г. от с.з. 

VІІІ с. дело на основание чл. 22, ал.1 от ГПК. 

9. 3457/2017 г. 

С определение за 

отвод от 07.02.208 

г. 

Недялко Бекиров 

VІІІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдия Недялко Бекиров от разглеждане на настоящото 

дело на основание чл. 22, ал.2 от ГПК. 

10. 3457/2017 г. 
С определение 

307/12.02.2018 г. 

Любомира 

Несторова  

ХV с. 

ОТВЕЖДА съдия Любомира Несторова от разглеждане на АД № 

3457/2017г. по описа на Административен съд Пловдив. 

11. 615/2017 г. 
С определение № 

402/23.2.2018 г. 

Здравка Диева 

VІ с. 

ОТВЕЖДА съдия Здравка Диева като докладчик по ч.адм.дело № 

615/2018 г. на Административен съд-Пловдив 

12. 735/2018 г. 
С определение № 

478/6.3.2018 г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІІ с. 

ОТВЕЖДА съдия Мариана Михайлова от разглеждане на адм.дело 

№735/2018 г., поради произнасяне по друго адм. дело № 10/18 г. с 

идентични страни и предмет. 

13. 
713/2018 г. 

/касационно/ 

С определение № 

482/7.3.2018 г. 

Дичо Дичев 

ХХ с. 

ОТСТРАНЯВА съдия Дичо Дичев, съдия Таня Комсалова и съдия 

Йордан Русев от състава на съда, разглеждащ КАНД №713/2018 г., тъй 

като съставът се е произнасял вече по КАНД № 134/2018 г. между 

същите страни и сходен предмет.  

14.  742/2018 г. 
С определение № 

481/7.3.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х с. 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 742 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, съдия 

Янко Ангелов, тъй като съпругата на докладчика е пълномощник на 

ответника по делото – Община – Пловдив. 

15. 829/2018 г.  
С определение № 

555/15.3.2018 г. 

Велизар Русинов 

ІХ с. 

ОТВЕЖДА докладчика от разглеждане на а. д. № 829 по описа за 2018 

г., тъй като съдията се е произнасял по друго дело между същите 

страни. 

16. 822/2018 г. С определение № Янко Ангелов ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 
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557/16.3.2018 г. Х с. № 822 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, съдия 

Янко Ангелов, тъй като се е произнасял по КНАХД № 3345/2017 г. 

17. 759/2018 г. 
С определение № 

566/19.3.2018 г. 

Анелия Харитева 

ІV с. 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ административно дело 

№ 759 по описа на Административен съд Пловдив за 2018 година, съдия 

Анелия Харитева. 

18. 3656/2017 г. 
С определение № 

590/21.3.2018 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 
Отвежда докладчика от разглеждане на а.д. №3656 по описа за 2017 г. 

19. 
3707/2017 г. 

/касационно/ 

С определение № 

599/22.3.2018г. 

Милена Дичева  

ХІХ с. 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждане на КНАХД № 3707/2017 г. 

20. 284/2017 г. 
С определение от 

ОЗ на 27.03.2018 г. 

Дичо Дичев 

ІІ с. 

ОТВЕЖДА съдия ДИЧО ДИЧЕВ от разглеждане на административно 

дело № 284/2018 г., тъй като е разгледал КАНД 3742/2017 г. и 

докладчик по делото, по което има произнесен съдебен акт, въз основа 

на който се претендира обезщетение за вреди. 

21. 449/2018 г. 
С определение № 

634/27.3.2018 г. 

Велизар Русинов 

ІХ с. 

ОТВЕЖДА председателя на състава съдия Велизар Русинов от 

разглеждането на административно дело №449 по описа на 

Административен съд – Пловдив за 2018 година. 

22. 
380/2018 г. 

/касационно/ 

С определение № 

633/27.3.2018 г. 

Недялко Бекиров 

ХХІІІ с. 

ОТСТРАНЯВА съдиите Недялко Бекиров, Александър Митрев и 

Здравка Диева от разглеждане на дело №380 по описа на съда за 2018г., 

поради разглеждане на идентично дело от съдия Диева. 

23. 1043/2018 г. 
С определение № 

698/3.4.2018 г. 

Велизар Русинов 

ІХ с. 

Отвежда докладчика от разглеждане на а.д. №1043 по описа за 2018 г. на 

основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК. 

24. 1609/2018 г. 
С определение № 

1041/30.05.2018 г. 

Таня Комсалова 

III състав 

ОТСТРАНЯВА съдия ТАНЯ КОМСАЛОВА от състава на съда, 

разглеждащ адм. дело № 1609/2018г. по описа на на Административен 

съд--Пловдив, първоотделение, III състав. Делото да се докладва на 

Административния ръководител на Административен съд-Пловдив за 
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определяне на нов съдия-докладчик. 

25. 791/2018 г. 

С определение от 

О.З. на 05.06.2018 

г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от разглеждането на административно дело № 791/2018 

година по описа на Административен съд - Пловдив съдия Янко 

Ангелов, с оглед новоконституираната страна ТЕЛК ІІІ състав към 

УМБАЛ „ПЛОВДИВ“ АД, доколкото са налице обстоятелства, които 

биха могли да породят съмнения за неговата безпристрастност, тъй като 

съпругата на съдията докладчик в качеството на адвокат е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване с МБАЛ „ПЛОВДИВ“ АД 

с настоящо наименование УМБАЛ „ПЛОВДИВ“ АД. 

 

26. 1531/2018 г. 

С определение № 

1101/6.6.2018 г. 

 

Йордан Русев 

ХVІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдията - докладчик, разглеждащ ад № 1531 / 2018 г. по 

молба на жалбоподателя. 

27. 1634/2018 г. 
С определение № 

1132/7.6.2018 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчика от разглеждане на а.д. №1634 по описа за 2018 г. 

на основание чл. 22, ал.1 , т. 6 ГПК във вр. с чл. 144 АПК. 

28. 1797/2018 г. 
С определение № 

1219/15.6.2018 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчика от разглеждане на а.д. № 1797 по описа за 2018 

г. на основание чл. 22, ал.1 , т. 6 ГПК във вр. с чл. 144 АПК.  

29. 1930/2018 г. 
С определение № 

1274/26.6.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 1930 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, с оглед конституираната заинтересована страна 

ТЕЛК ІІІ състав към УМБАЛ „ПЛОВДИВ“ АД, доколкото са налице 

обстоятелства, които биха могли да породят съмнения за неговата 

безпристрастност, тъй като съпругата на съдията-докладчик, в 

качеството й на адвокат е страна изпълнител по договор за правно 

обслужване с МБАЛ „ПЛОВДИВ“ АД с настоящо наименование 

УМБАЛ „ПЛОВДИВ“ АД. 
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30. 1931/2018 г. 

С определение № 

1275/26.6.2018 г. 

 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 1930 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, с оглед конституираната заинтересована страна 

ТЕЛК ІІІ състав към УМБАЛ „ПЛОВДИВ“ АД, доколкото са налице 

обстоятелства, които биха могли да породят съмнения за неговата 

безпристрастност, тъй като съпругата на съдията-докладчик, в 

качеството й на адвокат е страна изпълнител по договор за правно 

обслужване с МБАЛ „ПЛОВДИВ“ АД с настоящо наименование 

УМБАЛ „ПЛОВДИВ“ АД. 

 

31. 1868/2018 г. 
С определение № 

1289/27.6.2018 г. 

Милена Дичева 

ХІ състав 

ОТВЕЖДА съдия Милена Дичева от разглеждане на адм.д. №1868/2018 

г. на основание чл. 22, ал.1 , т. 6 ГПК във вр. с чл. 144 АПК. 

32. 1975/2018 г. 
С определение № 

1306/29.6.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 1975 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване с ответната страна. 

33. 
1677/2018 г. 

касационно 

С определение № 

1352/9.7.2018 г. 

Йордан Русев 

ХХ състав 

ОТВЕЖДА от състава, разглеждащ ЧКАД №1677/18г. съдиите Дичо 

Дичев, Таня Комсалова и Йордан Русев, тъй като при предишно 

разглеждане на дело между същите страни в състава е участвала 

съпругата на съдия Дичев – Милена Дичева. 

34. 2075/2018 г. 
С определение № 

1371/11.7.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 2075 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване с ответната страна. 

35. 1108/2018 г. 
С определение № 

1393/13.7.2018 г. 

Дичо Дичев 

ІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия ДИЧО ДИЧЕВ от разглеждането на адм. дело № 

1108 по описа на Административен съд - Пловдив за 2018 г., по молба 

на жалбоподателя. 

36. 2161/2018 г. С определение № Янко Ангелов ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 
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1390/13.7.2018 г. Х състав № 2161 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 

37. 2164/2018 г. 
С определение № 

1389/13.7.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 2164 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 

38. 2181/2018 г. 
С определение № 

1397/16.7.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 2181 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 

39. 1108/2018 г. 
С определение № 

1413/17.7.2018 г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІІ състав 

ОТВЕЖДА съдия Мариана Михайлова от разглеждане на АХД № 

1108/2018г., поради  

40. 1172/2018 г. 
С определение № 

1414/17.7.2018 г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІІ състав 

ОТВЕЖДА съдия Мариана Михайлова от разглеждане на АХД № 

1172/2018 г., тъй като вече има изразено становище по делото, върнато 

за продължаване на съдопроизводствените действия. 

41. 2273/2018 г. 
С определение № 

1435/19.7.2018 г. 

Недялко Бекиров 

VІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Недялко Бекиров от разглеждане на настоящето 

дело, поради лично познанство с жалбоподателя. 

42. 2277/2018 г. 
С определение № 

1441/19.7.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 2277 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 
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43. 
1677/2018 г. 

/касационно/ 

С определение № 

1453/23.7.2018г. 

Мариана 

Михайлова 

 ХІХ състав 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждане на ЧКАХД№ 1677/18 г., тъй като са 

разглеждали предишно касационно обжалване между същите страни и 

със същия  предмет. 

44. 1172/2018 г. 
С определение № 

1465/24.7.2018 г. 

Янко Ангелов 

ХІІ състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 1172 от 2018 г., тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване с ответника. 

 

45. 2349/2018 г. 

С определение за 

отвод № 

1476/25.7.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА докладчика от състава на Съда, разглеждащ 

административно дело № 2349 от 2018 година по описа на 

Административен съд Пловдив, съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата 

на съдията-докладчик е страна изпълнител по договор за правно 

обслужване с ответника. 

 

46. 2023/2018 г. 
С определение № 

1482/26.7.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА докладчика от състава на Съда, разглеждащ 

административно дело № 2023 от 2018 година по описа на 

Административен съд Пловдив, съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата 

на съдията-докладчик е страна изпълнител по договор за правно 

обслужване със заинтересованата страна. 

 

47. 2366/2018 г.  
С определение № 

1511/30.7.2018 г. 

Здравка Диева 

VІ състав 

ОТВЕЖДА съдия Здравка Диева като докладчик по адм.дело № 

2366/2018г., тъй като съдия Диева е родом от гр. Крумовград и баща й е 

бил дългогодишен служител в Община – Крумовград. 

48. 2366/2018 г. 
С определение № 

1521/31.7.2018 г. 

Велизар Русинов 

VІ състав 

ОТВЕЖДА съдия Велизар Русинов като докладчик по адм.дело № 

2366/2018г., тъй като съдия Русинов е разглеждал друго дело с Община 

– Крумовград. 

 

49. 2422/2018 г. С определение № Александър 
ОТСТРАНЯВА съдията-докладчик Александър Митрев от състава на 

съда по АХД № 2422/2018 г., тъй като е отхвърлил жалбата при 
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1555/6.8.2018 г. Митрев 

ХVІ състав 

предишно гледане на делото. 

50. 2510/2018 г. 
С определение № 

1580/7.8.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА докладчика от състава на Съда, разглеждащ адм. дело № 

2510 / 2018г. по описа на Административен съд - Пловдив, съдия Янко 

Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна изпълнител 

по договор за правно обслужване с ответната страна. 

51. 
2392/2018 г. 

/касационно/ 

С определение №  

1572/7.8.2018 г. 

Татяна Петрова 

ХІХ състав 

ОТВЕЖДА съдиите МИЛЕНА ДИЧЕВА, МАРИЯНА МИХАЙЛОВА и 

ТАТЯНА ПЕТРОВА от разглеждане на КНАХД № 2392/2018 г. по 

описа на Пловдивския административен съд на основание чл. 22, ал. 1, 

т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК. 

52. 2506/2018 г. 
С определение № 

1575/7.8.2018 г. 

Величка 

Георгиева 

ХІV състав 

ОТСТРАНЯВА съдия ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА от състава на съда, 

разглеждащ адм.дело № 2506/18 г. на основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК 

във вр. с чл. 144 АПК, тъй като жалбоподателката е майка на 

Председателя на съда. 

53. 2506/2018 г. 
С определение № 

1707/8.8.2018 г. 

Здравка Диева 

ХІV състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Здравка Диева от състава на съда, разглеждащ 

адм.дело № 2506/18 г. на основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 

144 АПК, тъй като жалбоподателката е майка на Председателя на съда. 

54. 411/2018 г. 
С определение № 

1588/8.8.2018 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчика от разглеждане на адм.дело № 411 по описа за 

2018 г. на Административен съд – Пловдив по молба на жалбоподателя. 

55. 
2403/2018 г. 

/касационно/ 

С определение № 

1747/10.9.2018 г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІХ състав 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждане на ЧКАХД№ 2403/18 г. по описа на Пловдивски 

Административен Съд, поради произнасяне по КНАХД 767/2017 г. 

56. 2506/2018 г. 
С определение № 

1753/10.9.2018 г. 

Милена Дичева 

ХІ състав 

ОТВЕЖДА съдия Милена Дичева от разглеждане на АХД № 2506/18 г., 

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

жалбоподателката е майка на Председателя на съда. 

 

57. 2403/2018 г. С определение № Йордан Русев 
ОТВЕЖДА от състава на съда, разглеждащ ЧКАД№2403 по описа на 

Административен съд Пловдив за 2018 г., съдиите Дичо Дичев, Таня 
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1772/13.9.2018 г. ХVІІІ състав Комсалова и Йордан Русев на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. 

с чл. 144 АПК. 

58. 
2705/2018 г. 

/касационно/ 

С определение № 

1790/14.9.2018 г. 

Александър 

Митрев 

ХХІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдиите Недялко Бекиров, Александър Митрев и 

Здравка Диева от разглеждане на ЧКАХД№ 2705/18 г. поради родствена 

връзка между управителя на дружеството – касационен жалбоподател и 

председателя на състава. 

59. 
1956/2018 г. 

/касационно/ 

С определение № 

1813/17.9.2018 г. 

Велизар Русинов 

ХХІV състав 

ОТВЕЖДА съдиите Владимир Вълчев, Дарина Матеева и Велизар 

Русинов от разглеждане на КНАХД № 1956/2018 г. на осн. чл. 22, ал. 1, 

т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 ГПК. 

60. 2506/2018 г. 
С определение № 

1760/11.9.2018 г. 

Велизар Русинов 

ХІV състав 

Отвежда докладчика Велизар Русинов от разглеждане на адм.дело 

№2506 по описа за 2018 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. 

с чл. 144 АПК, тъй като жалбоподателката е майка на Председателя на 

съда. 

61. 2506/2018 г. 
С определение № 

1820/18.9.2018 г. 

Мария Златанова 

ХХV състав 

ОТСТРАНЯВА се съдия Златанова от разглеждане на адм.дело № 

2506/2018 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 

АПК, тъй като жалбоподателката е майка на Председателя на съда. 

62. 2800/2018 г. 
С определение № 

1827/18.9.2018 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

Отвежда докладчика от разглеждане на адм. дело № 2800 по описа за 

2018 г. по искане на жалбоподателя. 

63. 2506/2018 г. 
С определение № 

1835/19.9.2018 г. 

Недялко Бекиров 

ХІV състав 

ОТСТРАНЯВА се съдия Бекиров от разглеждане на адм.дело № 

2506/2018 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 

АПК, тъй като жалбоподателката е майка на Председателя на съда. 

64. 2531/2018 г. 
С определение № 

1854/25.9.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА докладчика от състава на Съда, разглеждащ 

административно дело № 2531 от 2018 година, тъй като съпругата на 

съдията-докладчик е страна изпълнител по договор за правно 

обслужване със заинтересованата страна. 

65. 2912/2018 г. 
С определение № 

1856/25.9.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА докладчика от състава на Съда, разглеждащ 

административно дело № 2531 от 2018 година, тъй като съпругата на 

съдията-докладчик е страна изпълнител по договор за правно 
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обслужване със заинтересованата страна. 

66. 2913/2018 г. 
С определение № 

1855/25.9.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА докладчика от състава на Съда, разглеждащ 

административно дело № 2531 от 2018 година, тъй като съпругата на 

съдията-докладчик е страна изпълнител по договор за правно 

обслужване със заинтересованата страна. 

67. 2921/2018 г.  
С определение № 

1857/25.9.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 2531 от 2018 година, тъй като съпругата на съдията-докладчик е 

страна изпълнител по договор за правно обслужване със 

заинтересованата страна. 

68. 2952/2018 г. 
С определение № 

1862/25.9.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 2531 от 2018 година, тъй като съпругата на съдията-докладчик е 

страна изпълнител по договор за правно обслужване със 

заинтересованата страна. 

69. 1606/2018 г. 
С определение № 

1881/26.9.2018 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

Отвежда докладчика Велизар Русинов от разглеждане на адм. дело № 

1606 по описа за 2018 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с 

чл. 144 АПК. 

70. 2506/2018 г. 
С определение № 

1905/1.10.2018 г. 

Стоил Ботев 

ХІV състав 

ОТСТРАНЯВА се съдия Ботев от разглеждане на адм.дело № 2506/2018 

г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК, тъй като 

жалбоподателката е майка на Председателя на съда. 

71. 2506/2018 г. 
С определение  № 

6302/2.10.2018 г. 

Петър Касабов 

ХІV състав 

ОТВЕЖДА съдия Петър Касабов от разглеждане на настоящето дело на 

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

жалбоподателката е майка на Председателя на съда. 

72. 2506/2018 г. 
С определение № 

1925/2.10.2018 г. 

Таня Комсалова 

ХІV състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Таня Комсалова от състава на съда, разглеждащ 

адм.дело № 2506/2018г. по описа на Административен съд – Пловдив на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 2 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК. 

73. 2998/2018 г. 
С определение № 

1922/2.10.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 2998 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 
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страна. 

74. 
2944/2018 г. 

/касационно/ 

С определение № 

1946/4.10.2018 г. 

Татяна Петрова 

ХІХ състав 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Марияна Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждане на КАХД№2944/18 г., на основание чл. 22, ал.1, 

т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК, тъй като са участвали в предишно 

разглеждане на делото. 

75. 2506/2018 г. 
С определение № 

1943/4.10.2018 г. 

Анелия Харитева 

ХІV състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ административно дело 

№ 2506 по описа на Административен съд Пловдив за 2018 година, 

съдия Анелия Харитева на основание чл. 22, ал.1 , т. 6 от ГПК във вр. с 

чл. 144 от АПК, тъй като жалбоподателката е майка на Председателя на 

съда. 

76. 2506/2018 г. 
С определение № 

1962/5.10.2018 г. 

Дарина Матеева 

ХІV състав 

ОТВЕЖДА съдия Дарина Матеева от разглеждането на адм.д. № 

2506/2018г. по описа на Административен съд – Пловдив на основание 

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

жалбоподателката е майка на Председателя на съда. 

77. 2506/2018 г. 
С определение № 

1968/5.10.2018 г. 

Любомира 

Несторова 

ХІV състав 

ОТВЕЖДА съдия Любомира Несторова от разглеждането на адм. дело 

№2506/2018г. по описа на Административен съд – Пловдив на 

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

жалбоподателката е майка на Председателя на съда. 

78. 2506/2018 г. 
С определение № 

1982/9.10.2018 г. 

Йордан Русев 

ХІV състав 

ОТСТРАНЯВА се от разглеждане на адм.дело № 2506/2018г. на 

Административен съд -Пловдив, XIV с. съдията Йордан Русев на 

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

жалбоподателката е майка на Председателя на съда. 

79. 2506/2018 г. 
С определение № 

1987/9.10.2018 г. 

Явор Колев 

ХІV състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда,разглеждащ адм.д. № 2506/2018г. по 

описа на Административен съд - Пловдив, 1 отделение, 14 състав, съдия 

Явор КОЛЕВ, на основание чл. 22, ал.1, т. 2 от ГПК във вр. с чл. 144 от 

АПК, тъй като жалбоподателката е майка на избрания докладчик. 

80. 3074/2018 г. 
С определение  № 

1997/10.10.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 3074 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 
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изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 

81. 2506/2018 
С определение № 

2007/11.10.2018 г. 

Янко Ангелов 

ХІV състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 2506 от 2018г. по описа на Административен съд - Пловдив, съдия 

Янко Ангелов на основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 от 

АПК, тъй като жалбоподателката е майка на Председателя на Съда. 

82. 2506/2018 г. 
С определение № 

2018/11.10.2018 г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІV състав 

ОТВЕЖДА съдия Мариана Михайлова от разглеждането на адм. дело 

№2506/2018г. по описа на Административен съд – Пловдив на 

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

жалбоподателката е майка на Председателя на Съда. 

83. 2506/2018 г. 
С определение  № 

2027/15.10.2018 г. 

Дичо Дичев 

ХІV състав 

ОТВЕЖДА съдия ДИЧО ДИЧЕВ от разглеждането на ахд.№2506/2018г. 

по описа на Административен съд –Пловдив на основание чл. 22, ал.1, т. 

6 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, тъй като жалбоподателката е майка 

на Председателя на Съда. 

84. 2506/2018 г. 
С определение № 

2038/16.10.2018 г. 

Георги Пасков 

ХІV състав 

ОТВЕЖДА съдия ГЕОРГИ ПАСКОВ от разглеждането на адм. дело 

№2506/2018г. по описа на Административен съд – Пловдив на 

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

жалбоподателката е майка на Председателя на Съда. 

85. 2072/2018 г. 
С определение № 

2044/16.10.2018 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

Отвежда докладчика Велизар Русинов от разглеждане на адм. дело № 

2702 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пловдив на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК. 

86. 2506/2018 г. 
С определение № 

2059/17.10.2018 г. 

Светлана 

Методиева 

ХІV състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ административно дело 

№ 2506 по описа на Административен съд Пловдив за 2018 година, 

съдия Светлана Методиева на основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК във вр. 

с чл. 144 от АПК, тъй като жалбоподателката е майка на Председателя 

на Съда. 

87. 2250/2018 г. 
С определение № 

2079/19.10.2018 г. 

Милена Дичева 

ХІ състав 

ОТВЕЖДА съдия Милена Дичева от разглеждане на 

адм.д.№2250/2018г. по описа на Административен съд – Пловдив на 

основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АП 
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88. 2506/2018 г. 

С определение за 

отвод № 

2072/19.10.2018 г. 

Александър 

Митрев 

ХІV състав 

ОТСТРАНЯВА съдията-докладчик Александър Митрев от състава на 

съда по АХД № 2506/2018 г. по описа на Административен съд - 

Пловдив, XVI състав на основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 

144 от АПК, тъй като жалбоподателката е майка на Председателя на 

Съда. 

89. 3134/2018 г. 
С определение № 

2075/19.10.2018г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 3134 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 

90. 2506/2018 г. 
С определение № 

6653/22.10.2018 г. 

Владимир Вълчев 

ХІV състав 

ОТВЕЖДА на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК, вр чл.144 от АПК 

съдията Владимир Вълчев от разглеждането на АДМИНИСТРАТИВНО 

ДЕЛО №2506/2018 година по описа на Административен съд – 

Пловдив- ХIV състав, тъй като жалбоподателката е майка на 

Председателя на Съда. 

91. 2506/2018 г. 
С определение № 

2090/22.10.2018 г. 

Татяна Петрова 

ХІV състав 

ОТВЕЖДА съдия ТАТЯНА ПЕТРОВА от разглеждане на АХД № 

2506/2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив на основание 

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

жалбоподателката е майка на Председателя на Съда. 

92. 2082/2018 г. 
С определение № 

2096/23.10.2018 г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІІ състав 

ОТВЕЖДА съдия Мариана Михайлова от разглеждане на АХД № 

2082/2018г. по описа на Пловдивския административен съд на 

основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. 

 

93. 3196/2018 г. 
С определение № 

2117/26.10.2018г. 

Йордан Русев 

ХVІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА като съдия-докладчик, разглеждащ адм.д. № 3196 по 

описа на Административен съд за 2018 г., XVIIIс., съдия Йордан Русев 

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

е разглеждал друго дело със същата страна. 

94. 3217/2018 г. С определение № Велизар Русинов 
Отвежда докладчика Велизар Русинов от разглеждане на адм.дело 

адм.дело № 3217 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пловдив 
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2143/29.10.2018г. ІХ състав производството по което е прекратено, поради изразено предварително 

становище по същото. 

95. 3292/2018 г. 
С определение № 

2186/6.11.2018г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 3292 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 

96. 
3149/2018 г. 

/касационно/ 

С определение  № 

2224/9.11.2018г. 

Велизар Русинов 

ХХІV състав 

ОТВЕЖДА XXIV касационен състав при Административен съд 

Пловдив от разглеждане на КАНД№3149 по описа на 2018г. на 

Административен съд Пловдив по искане на ответната страна 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -ЦИТО МЕДИКА ООД. 

97. 3254/2018 г. 
С определение № 

2242/13.11.2018г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 3254 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 

98. 3316/2018 г. 
С определение № 

2243/13.11.2018г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 3316 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 

 

99. 3478/2018 г. 
С определение № 

2294/19.11.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 3478 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 
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100. 
3468/2018 г. 

/касационно/ 

С определение № 

2323/20.11.2018 г. 

Таня Комсалова 

ХХ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Дичо Дичев, съдия Таня Комсалова и съдия 

Йордан Русев от състава на съда, разглеждащ ЧКАНД № 3468/18 г., тъй 

като при предишно гледане е участвал съпруга на съдия Комсалова. 

101. 

 

3505/2018 г. 

 

С определение № 

2305/20.11.2018 г. 
Янко Ангелов 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ адмд.№ 3505/2018 г. по 

описа на Административен съд -Пловдив, съдия Янко Ангелов, тъй като 

съпругата на съдията-докладчик е страна изпълнител по договор за 

правно обслужване със заинтересованата страна.  

102. 
3557/2018 г. 

/касационно/ 

С определение № 

2385/26.11.2018 г. 

Татяна Петрова 

ХІХ състав 

Отвежда съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждане на КАНД № 3557/2018 г. по описа на 

Административен съд Пловдив, тъй като при предишно разглеждане на 

делото в състава е участвал съпругът на съдия Дичева.  

 

103. 
3557/2018 г. 

/касационно/ 

С определение №  

2406/28.11.2018 г. 

Явор Колев 

ХІХ състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда , разглеждащ правния спор по 

КАНД№3557/2018 г. съдиите : Явор Колев, Янко Ангелов и Величка 

Георгиева, тъй като при предишно гледане на делото е участвала 

съпругата на съдия Колев. 

104. 3574/2018 г. 
С определение № 

2409/28.11.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 3574 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 

105. 3578/2018 г. 
С определение № 

2410/28.11.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 3578 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 

106. 2072/2018 г. 
С определение от 

О.З. на 

Величка 

Георгиева 

ОТВЕЖДА съдия Величка Георгиева от състава на съда, разглеждащ 

адм.дело № 2072/2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив, 

ІХ състав, по искане на жалбоподателя. 
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28.11.2018 г. ХІV състав 

107. 2721/2018 г. 
С определение № 

2435/30.11.2018 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

Отвежда докладчика от разглеждане на адм.дело №2721 по описа за 

2018 г. на Административен съд – Пловдив, по искане на 

жалбоподателя. 

108. 3705/2018 г. 

С определение № 

2479/6.12.2018 г. 

 

Петър Касабов 

ХХVІІ състав 

ОТВЕЖДА съдията ПЕТЪР КАСАБОВ на основание чл. 22, ал.1 , т. 5 и 

6 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК от разглеждането на адм. дело № 3705 

по описа за 2018г. на Административен съд – Пловдив, поради 

произнасяне по АХД 776/2017 г. и АХД 519/2017 г. 

109. 1000/2018 г. 
С определение № 

2491/7.12.2018 г. 

Таня Комсалова 

ІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия ТАНЯ КОМСАЛОВА от състава на съда, 

разглеждащ адм.дело № 1000/2018г. по описа на Административен Съд 

- Пловдив, Първо отделение, III състав, поради изразено становище при 

разглеждането на делото, и с оглед връщането на делото от ВАС за 

продължаване на съдопроизводствените действия. 

110. 3748/2018 г. 

С определение № 

2530/12.12.2018 г. 

 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 3748 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 

111. 

3640/2018 г. 

/касационно/ 

 

С определение № 

2591/19.12.2018 г. 

 

Недялко Бекиров 

ХХІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдиите Здравка Диева, Недялко Бекиров и Александър 

Митрев от разглеждане на дело №3640 по описа на съда за 2018 г., на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 и 228 от АПК, 

поради произнасяне на съдия Диева по АХД 2990/2018 г. със същия 

жалбоподател. 

112. 
3847/2018 г. 

 

С определение № 

2594/19.12.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 3847 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 
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113. 
3696/2018 г. 

 

С определение № 

2615/21.12.2018 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 3696 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 
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2019 г. 

1. 
3755/2018 г. 

 

С определение № 

6/03.01.2019 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 3755 от 2018 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване със заинтересованата 

страна. 

2. 3191/2018 г. 
С определение № 

79/14.01.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТСТРАНЯВА докладчика Велизар Русинов от разглеждане на  адм. 

дело №3191 по описа за 2018 г; на Административен съд – Пловдив на 

основание чл. 22, ал. 1,т. 6 от ГПК поради подадена молба от 

пълномощника на жалбоподателя. 

3. 146/2019 г.  
С определение № 

101/17.01.2019 г. 

Таня Комсалова 

ІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия ТАНЯ КОМСАЛОВА от състава на съда, 

разглеждащ адм.дело № 146/2019 г. по описа на Административен Съд – 

Пловдив на основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК, 

поради произнасяне с краен акт по адм. дело № 2438/2018 г. 

4. 
146/2019 г. 

 

С определение № 

107/17.01.2019 г. 

Недялко Бекиров 

ІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Недялко Бекиров от разглеждане на настоящето 

дело на основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК, поради 

произнасяне с определение за спиране по адм. дело № 2438/2018 г. 

5. 
3297/2018 г. 

/касационно/ 

С определение № 

/18.01.2019 г. 

Величка 

Георгиева 

ХХІ състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ касационната жалба, 

следствие уважената от Съда касационна жалба, във връзка с която 

решението на Районен съд - Пловдив е било отменено и върнато за ново 

разглеждане, на административнонаказателното производство по к.а.н.д. 

№ 3297/ 2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив, съдиите 

Явор Колев, Янко Ангелов и Величка Георгиева на основание чл. 22, 

ал.1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК. 
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6. 
2722/2018 г. 

 

С определение № 

157/23.01.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчика от разглеждане на а.д. №2722 по описа за 2018 

г., тъй като са са налице основания за отвод, визирани в чл. 22 ал.1 т.6 от 

ГПК във връзка с чл. 144 от АПК 

7. 368/2019 г. 
С определение № 

320/08.02.2019 г. 

Милена Дичева 

ХІ състав 

ОТВЕЖДА съдия Милена Дичева от разглеждане на адм.дело № 368 по 

описа за 2019 г. на основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК във връзка с чл. 

144 АПК, поради произнасяне по адм. дело № 4002/2013 г. 

8. 487/2019 г. 
С определение № 

347/15.02.2019 г. 

Явор Колев 

VІІ състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ адм. дело № 487/2019 г. 

по описа на Административен съд-Пловдив II отд.VII състав, съдия 

Явор Колев, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 от 

АПК. 

9. 498/2017 г. 

С протоколно 

определение от 

18.02.2019 г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия МАРИАНА МИХАЙЛОВА от състава на Съда, 

разглеждаш административно дело № 498/2017 г., по описа на 

Административен съд Пловдив, ХІІ състав, на основание чл. 22, ал. 1, т. 

6 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. .  

 

10. 497/2019 г. 
С определение № 

382/18.02.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчик от разглеждане на а.д. № 497 по описа за 2019 г; 

на Административен съд – Пловдив, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от 

ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. 

11. 501/2019 г.  
С определение № 

383/18.02.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчика от разглеждане на а.д. № 501 по описа за 2019 г; 

на Административен съд – Пловдив, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от 

ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. 

12. 475/2019 г.  
С определение № 

400/20.02.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчик от разглеждане на а.д. № 475 по описа за 2019 г; 

на Административен съд – Пловдив, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от 

ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. 

13. 291/2019 г. 
С определение № 

401/19.02.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчик от разглеждане на а.д. № 291 по описа за 2019 г; 

на Административен съд – Пловдив, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от 

ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. 

14. 324/2019 г. С определение № Велизар Русинов 
ОТВЕЖДА докладчик от разглеждане на а.д. № 324 по описа за 2019 г; 

на Административен съд – Пловдив, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от 
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402/19.02.2019 г. ІХ състав ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. 

15. 566/2019 г. 
С определение № 

463 от 26.02.2019 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 566 от 2019 година по описа на Административен съд Пловдив, съдия 

Янко Ангелов,  на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 

от АПК. 

16. 566/2019 г. 
С определение № 

486/28.02.2019 г. 

Явор Колев 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ адм. дело № 566/2019 г. 

по описа на Административен съд - Пловдив II отд., X състав, съдия 

Явор Колев, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 от 

АПК. 

17. 697/2019 г. 
С определение № 

534/11.03.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчика от разглеждане на а.д. № 697 по описа за 2019 г; 

на Административен съд – Пловдив, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от 

ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. 

18. 
382/2019 г. 

/касационно/ 

С определение № 

402/12.03.2019 г. 

Велизар Русинов 

ХХІV състав 

Отвежда XXIV касационен състав на Административен съд – Пловдив 

от разглеждане на КАД №382 по описа за 2019 год. на Административен 

съд – Пловдив, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 от 

АПК. 

19. 716/2019 г. 
С определение № 

544/13.03.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчик от разглеждане на а.д. № 716 по описа за 2019г; 

на Административен съд – Пловдив, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от 

ГПК във вр. с чл. 144 от АПК.  

20. 792/2019 г. 
С определение № 

583/18.03.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчик от разглеждане на а.д. № 792 по описа за 2019 г; 

на Административен съд – Пловдив, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от 

ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. 

21. 2213/2018 г.  

С протоколно 

определение от 

19.03.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчика Велизар Русинов от разглеждане на адм. дело № 

2213/2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив на основание 

чл. 23, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК по искане на 

управителя на дружеството – жалбоподател и потвърдено от 

пълномощника на същия. 
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22. 3158/2018 г. 

С протоколно 

определение от 

19.03.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчика Велизар Русинов от разглеждане на настоящото 

адм. дело № 3158/2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив 

на основание чл. 23, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК по 

искане на жалбоподателя и потвърдено от пълномощника на същия. 

23. 186/2019 г. 

С протоколно 

определение от 

19.03.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчика Велизар Русинов от разглеждане на настоящото 

адм. дело № 186/2019 г. по описа на Административен съд – Пловдив 

предвид молбата на процесуалния представител на ответника и са 

налице основания, визирани в чл. 23, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 22, ал. 1, 

т. 6 от ГПК. 

24. 2416/2018 г. 

С протоколно 

определение от 

21.03.2019 г. 

Йордан Русев 

ХVІІІ състав 

ОТВЕЖДА като съдия-докладчик от административно дело № 

2416/2018 година по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ 

състав - съдия ЙОРДАН РУСЕВ на основание чл. 23, ал. 1 от ГПК във 

вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК по искане на пълномощника на 

жалбоподателя. 

25. 
811/2019 г. 

касационно 

С определение № 

619/21.03.2019 г. 

Светлана 

Методиева 

ХХІ състав 

ОТВЕЖДА съдия Светлана Методиева от разглеждане на КАНД № 

811/2019г. по описа на Административен съд Пловдив, на основание чл. 

22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. 

26. 659/2019 г. 
С определение № 

624/22.03.2019 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 

от АПК от състава на Съда, разглеждащ административно дело № 659 

от 2019 година по описа на Административен съд Пловдив, съдия Янко 

Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна изпълнител 

по договор за правно обслужване с ищеца Община – Пловдив. 

27. 3308/2018 г. 

С протоколно 

определение от 

27.03.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

След направена справка в Търговския регистър на днешна дата и след 

като разгледа дело № 3308/2018 год. по описа на съда и за да се 

произнесе докладчика по делото съобрази следното: за настоящия 

докладчик са налице основанията за отвод, визирани в чл. 22, ал. 1, т.6 

ГПК вр. чл.144 АПК, поради което ОТВЕЖДА докладчика от 

разглеждане на настоящото дело. 
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28. 890/2019 г. 
С определение № 

662/ 27.03.2019 г. 

Таня Комсалова 

ІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Таня Комсалова от състава на съда, разглеждащ 

адм. дело № 890/2019г. по описа на Административен съда- Пловдив, 

Първо отделение, 3 състав, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. 

с чл. 144 от АПК. 

29. 
950/2019 г. 

/касационно/ 

С определение № 

704/3.4.2019 г. 

Явор Колев 

ХХІ състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ правния спор по КАД № 

950/2019 г. съдиите:Явор Колев, Янко Ангелов и Величка Георгиева, на 

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

съдия Ангелов е докладчик и участвал в същия състав при предишното 

разглеждане на КАД № 1188/2017 г., с което е отменен съдебния акт и 

делото е върнато за ново разглеждане от друг състав. 

 

30. 
950/2019 г. 

/касационно/ 

С определение № 

712/4.4.2019 г. 

 

Йордан Русев 

ХХІ състав 

ОТВЕЖДА СЪДИИТЕ ДИЧО ДИЧЕВ, ТАНЯ КОМСАЛОВА И 

ЙОРДАН РУСЕВ от разглеждането на КАНД № 1608 по описа за 2019 

година на Административен съд – Пловдив, на основание чл. 22, ал.1, т. 

6 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, тъй като съдия Явор Колев е 

участвал в касационния състав при предишното разглеждане на КАД № 

1188/2017 г., с което е отменен съдебния акт и делото е върнато за ново 

разглеждане от друг състав. 

 

31. 1031/2019 г. 
С определение № 

738/8.4.2019 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 1031 от 2019 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 

144 от АПК, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване с ищеца Община – 

Пловдив. 

32. 1025/2019 г. 
С определение № 

737/8.4.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

Отвежда докладчика на състава на Административен съд – Пловдив от 

разглеждане на адм.д. № 1025 по описа за 2019 год. на 

Административен съд – Пловдив, тъй като за настоящия докладчик са 

налице основанията за отвод, визирани в чл. 22, ал. 1, т.6 ГПК вр. чл.144 
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АПК. 

33. 1216/2019 г. 
С определение № 

874/24.4.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

Отвежда докладчика на състава на Административен съд – Пловдив от 

разглеждане на адм.д. № 1216 по описа за 2019 год. на 

Административен съд – Пловдив, тъй като за настоящия докладчик са 

налице основанията за отвод, визирани в чл. 22, ал. 1, т.6 ГПК вр. чл.144 

АПК. 

34. 1224/2019 г. 
С определение № 

891/30.04.2019 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ административно дело 

№ 1224 от 2019 година по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов,   на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с 

чл. 144 от АПК, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване с ищеца Община – 

Пловдив. 

35. 1531/2018 г. 
С определение № 

905/03.05.2019 г. 

Дарина Матеева 

І състав 

ОТВЕЖДА съдия Дарина Матеева на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от 

ГПК във вр. с чл. 144 от АПК от разглеждането на адм. дело № 

1531/2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив, поради 

изразено вече становище по съществото на спора, след връщане на 

делото от ВАС за продължаване на съдопроизводствените действия. 

36. 3634/2018 г. 
С определение № 

918/07.05.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчика на състава на Административен съд – Пловдив 

от разглеждане на адм. дело № 3634 по описа за 2018 год. на 

Административен съд – Пловдив, поради изразено вече становище по 

съществото на спора, след връщане на делото от ВАС за продължаване 

на съдопроизводствените действия. 

37. 
1308/2019 

/касационно/ 

С определение № 

926/08.05.2019 г. 

Велизар Русинов 

ХХІV състав 

ОТВЕЖДА XXIV касационен състав на Административен съд – 

Пловдив на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК 

от разглеждане на КАНД № 1308 по описа за 2019 год. на 

Административен съд – Пловдив, поради произнасяне със съдебен акт 

по АХД 3772/2018 г. със същия жалбоподател. 

38. 1318/2019 г. С определение № Янко Ангелов 
ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ администрантивно дело 

№ 1318 от 2019 година по описа на Административен съд – Пловдив, 
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934/09.05.2019 г. Х състав съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване с ищеца Община - 

Пловдив. 

39. 

 

1531/2018 г. 

 

С определение № 

951/13.05.2019 г. 

Любомира 

Несторова 

ХV състав 

ОТВЕЖДА съдия Любомира Несторова от разглеждане на АД № 

1531/2018г. по описа на Административен съд Пловдив на основание чл. 

22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК. 

 

40. 3451/2018 г. 
С определение № 

1019/17.05.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчик /Председател;/ на девети став на 

Административен съд – Пловдив от разглеждане на адм.д. № 3451 по 

описа за 2018 год. на Административен съд – Пловдив, по молба на 

жалбоподателя, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 

от АПК. 

41. 
1453/2019 г. 

/касационно/ 

С определение № 

1009/17.05.2019 г. 

Таня Комсалова 

ХХ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Дичо Дичев, съдия Таня Комсалова и съдия 

Йордан Русев от състава на съда , разглеждащ КАНД №1453/2019 г. по 

описа на Административен съд Пловдив XX състав, тъй като при 

предишно разглеждане в състава е участвал съдия Явор Колев. 

42. 1527/2019 г. 
С определение № 

1065/23.5.2019 г. 

Недялко Бекиров 

VІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Недялко Бекиров от разглеждане на настоящето 

дело, на основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК, тъй 

като съдията-докладчик притежава акции в дружеството-жалбоподател.   

43. 1489/2019 г. 

С определение № 

1068/27.5.2019 г. 

 

Таня Комсалова 

 ІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Таня Комсалова от състава на съда, разглеждащ 

адм. дело № 1489/2019 г. по описа на Административен съд-Пловдив, 

първо отделение, III състав на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. 

с чл. 144 АПК, поради предишно разглеждане на обжалвания 

административен акт. 

 

44. 994/2019 г.  
С определение от 

ОЗ от 29.05.2019 г. 

Здравка Диева 

VІ състав 

Предвид постъпила молба от жалбоподателя и предметът на спора по 

настоящото адм. дело № 994 по описа за 2019 г., който не е идентичен с 

предмета на спора по адм. дело № 3310/2015 г. по описа на АС -

Пловдив, VI състав, но е налице произнасяне на съдията-докладчик по 
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жалба против виза, на основание на която е изготвен технически 

инвестиционен проект, който е основание за издаване на обжалваното 

Разрешение за строеж, затова с цел избягване на всякакво съмнение 

относно безпристрастността на съда при разглеждане на жалбата, на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК съдията–докладчик се 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ правния спор. 

 

45. 1097/2019 г. 
С определение от 

ОЗ от 29.05.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

Предвид молбата на жалбоподателя чрез процесуалните му 

представители от 25.04.2019 г. и на изложените по-горе доводи, на 

основания чл. 22, ал. 1 т. 6 от ГПК, във връзка с чл. 144 АПК ОТВЕЖДА 

съдия Велизар Русинов от разглеждане на административно дело №1097 

по описа за 2019г. на Административен съд Пловдив.  

 

46. 1145/2019 г. 
С определение № 

1124/3.6.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчика на девети състав на Административен съд – 

Пловдив от разглеждане на адм.д. №1145 по описа за 2019 год. на 

Административен съд – Пловдив на основания чл. 22, ал. 1 т. 6 от ГПК, 

във връзка с чл. 144 АПК. 

47. 
1608/2019 г.  

/касационно/ 

С определение № 

1141/5.6.2019 г. 

 

Дичо Дичев 

ХХ състав 

ОТВЕЖДА СЪДИИТЕ ДИЧО ДИЧЕВ, ТАНЯ КОМСАЛОВА И 

ЙОРДАН РУСЕВ от разглеждането на КАНД № 1608 по описа за 2019 

година на Административен съд – Пловдив, тъй като при предишно 

разглеждане на КАД 2768/2018 г., е участвала като председател и 

докладчик съпругата на настоящия докладчик съдия Дичева и за 

избягване на всякакви съмнения при повторното разглеждане на делото 

на основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК. 

48. 
1294/2019 г.  

/касационно/ 

С определение № 

1232/18.6.2019 г. 

Янко Ангелов  

ХХІ състав 

ОТВЕЖДА членовете на настоящия съдебен състав - Явор Колев, Янко 

Ангелов и Величка Георгиева от разглеждането на делото, тъй като при 

предишно разглеждане на КАД 2546/2018 г., е участвала в състава 

съпругата на председателя на настоящия състав съдия Комсалова и на 

основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК за избягване 
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на всякакви съмнения при повторното разглеждане на делото. 

49. 1869/2019 г. 
С определение № 

1296/26.6.2019 г. 

Величка 

Георгиева 

ХІV състав 

ОТСТРАНЯВА съдия ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА от състава на съда, 

разглеждащ адм.дело № 1869/19г. по описа на Административен съд 

Пловдив – ХІV състав на основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК, във вр. с 

чл. 144 от АПК за избягване на всякакви съмнения при разглеждане на 

делото, тъй като бащата на докладчика е бивш служител на 

жалбоподателя и има неприключили съдебни дела между тях. 

50. 877/2019 г. 
С определение № 

1369/5.7.2019 г. 

Таня Комсалова 

ІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Таня Комсалова от състава на съда, разглеждащ 

адм. дело № 877/2019г. по описа на Административен съд- Пловдив, 

Първо отделение, III състав на основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК по 

искане на жалбоподателя. 

51. 
1655/2019 г. 

 

 

С определение № 

1368/5.7.2019 г. 

 

Здравка Диева 

VІ състав 

Отвежда съдия Здравка Диева като докладчик по адм.дело № 1655/2019 

г. на Административен съд-Пловдив на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от 

ГПК във вр. с чл. 144 АПК, поради произнасяне по жалба на същия 

жалбоподател по АХД 3513/2018 г. 

52. 
2125/2019 г. 

/касационно/ 

С определение № 

1436/15.7.2019 г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІХ състав 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждане на КАНХД № 2125/2019 г. по описа на 

Пловдивски административен съд, тъй като при предишно разглеждане 

на делото е участвал като председател на касационния състав съпругът 

на съдия Дичева. 

53. 
473/2019 г. 

 

С определение № 

1555/29.7.2019 г. 

 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

Отвежда докладчик/председател/ на девети състав на Административен 

съд - Пловдив от разглеждане на адм.дело № 473 по описа за 2019 год. 

на Административен съд – Пловдив на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от 

ГПК във вр. с чл. 144 АПК по искане на жалбоподателя. 

54. 

 

2279/2019 г. 

 

С определение № 

1557/30.7.2019 г. 

Недялко Бекиров 

VІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Недялко Бекиров от разглеждане на настоящето 

дело на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК поради 

родниство със страна в производството. 
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55. 1858/2019 г. 

С определение № 

1568/30.7.2019 г. 

 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчик/председател/ на девети състав на 

Административен съд - Пловдив от разглеждане на адм.дело № 473 по 

описа за 2019 год. на Административен съд – Пловдив на основание чл. 

22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК по искане на жалбоподателя. 

56. 
2993/2019 г. 

 

С определение № 

1934/30.9.2019 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ администрантивно дело 

№ 1318 от 2019 година по описа на Административен съд – Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е страна 

изпълнител по договор за правно обслужване с ответника Община 

Пловдив. 

57. 3058/2019 г.  
С определение № 

1981/7.10.2019г. 

Недялко Бекиров 

VІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Недялко Бекиров от разглеждане на настоящето 

дело на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК поради 

разглеждане на друго дело със същия жалбоподател, а именно АХД № 

2473/2019 г. 

58. 2799/2019 г. 
С определение № 

2028/11.10.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчик на девети състав на Административен съд - 

Пловдив от разглеждане на адм. дело № 2799 по описа за 2019 г. на 

Административен съд – Пловдив на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК 

във вр. с чл. 144 АПК. 

59. 920/2019 г. 
С определение от 

ОЗ на 16.10.2019 г. 

Татяна Петрова 

ХVІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Татяна Петрова от състава на Съда, разглеждащ 

адм. Дело № 920/2019 г. по описа на Административен съд – гр. 

Пловдив след изявление на ищеца, за де се избегнат всякакви съмнения 

относно обективността и безпристрастността на съда, на основание 22, 

ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. С чл. 144 на АПК. 

60. 
2765/2019 г. 

/касационно/ 

С определение № 

2085/18.10.2019 г. 

Велизар Русинов 

ХХІV състав 

ОТВЕЖДА съдиите Владимир Вълчев, Дарина Матеева и Велизар 

Русинов от разглеждане на КНАД № 2765/2019г. по описа на 

Пловдивския административен съд на основание 22, ал. 1, т. 6 от ГПК 

във вр. с чл. 144 на АПК, тъй като член от състава на съда е разгледал 

АХД № 244/2018 г. по описа на съда, І състав. 

61. 3302/2019 г. С определение № Явор Колев 
ОТСТРАНЯВА от състава на Съда, разглеждащ адм. дело № 3302/2019 

г.по описа на Административен съд-Пловдив II отд., VII състав, съдия 
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2150/28.10.2019 г. VІІ състав Явор Колев на основание 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 на АПК, 

тъй като жалбоподателят е близък родственик на съдията-докладчик. 

62.  3354/2019 г. 
С определение № 

2198/1.11.2019 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

ОТВЕЖДА докладчик на девети състав на Административен съд – 

Пловдив от разглеждане на адм.д. № 3354 по описа за 2019 год. на 

Административен съд – Пловдив на основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК 

във вр. с чл. 144 от АПК. 

63. 
3291/2019 г. 

/касационно/ 

С определение № 

2226/4.11.2019 г. 

 

Милена Дичева 

ХІХ състав 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждане на ЧКНАХД № 3291/19 г. по описа на 

Административен съд - Пловдив на основанията, визирани в чл. 22 ал.1 

т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. 

64. 857/2019 г. 

С определение от 

ОСЗ на 05.11.2019 

г. 

Недялко Бекиров  

VІІІ състав 

Съдът счита, че не е налице предпоставка по смисъла на чл.22, ал.1 от 

ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, за отстраняване на съдебния състав, 

разглеждащ делото, но доколкото съмненията на процесуалния 

представител на жалбоподателката не могат да бъдат избегнати и с 

оглед на обстоятелството, че настоящият състав на съда все пак е 

постановил Определение №1118 от 31.05.2019г., с което е оставил без 

разглеждане жалбата и производството е било прекратено, то 

евентуално би могло да се породи съмнение за безпристрастността на 

настоящия съдия-докладчик. Ето защо, за да се избегне каквото и да 

било съмнение за безпристрастността на съдията-докладчик, то на 

основание чл.22, ал.2 от ГПК, във връзка с чл.144 от ГПК, 

ОТСТРАНЯВА съдия Недялко Бекиров от разглеждане на дело №857 по 

описа на съда за 2019 г., II-ри състав. 

 

65.  2757/2019 г. 

С определение от 

ОСЗ на 06.11.2019 

г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

Съдът, предвид обстоятелството, че в днешното съдебно заседание бяха 

представени две пълномощни, касаещи процесуалното 

представителство на ответника ДФ „Земеделие“, предвид възникнали 

обстоятелства, които биха създали съмнения относно 

безпристрастността на състава намира, че за избягване на съмнения 
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относно безпристрастността на състава за разглеждане на 

производството и постановяване на своя съдебен акт следва, предвид 

разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, да бъде отведен съдията 

докладчик от разглеждане на настоящото производство. 

66. 
2903/2019 г. 

 

С определение от 

ОСЗ на 06.11.2019 

г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

При условията на закрито заседание, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от 

ГПК, Съдът намира, че следва да бъде отведен съдията - докладчик от 

разглеждане на настоящото производство, предвид участниците в него и 

процесуалните им представители, за избягване на съмнения за 

безпристрастност на състава при постановяване на съдебния акт, 

предвид което ОТВЕЖДА докладчика на адм. дело № 2903/2019 г. по 

описа на Административен съд - Пловдив от разглеждане на настоящото 

производство. 

 

67. 
3304/2019 г. 

/касационно/ 

С определение № 

2349/18.11.2019 г. 

Велизар Русинов 

ХХІV състав 

ОТВЕЖДА ХХІV касационен състав при Административен съд – 

Пловдив от разглеждане на КАНД № 3044 по описа на 2019 г. на 

Адиминстративен съд – Пловдив, предвид искане на жалбоподателя, 

депозирано с молба, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК във вр. с чл. 144 

АПК. 

68. 
2773/2019 г. 

/касационно/ 

С определение № 

2387/21.11.2019 г. 

 

Дичо Дичев 

ХХ състав 

ОТВЕЖДА съдиите ДИЧО ДИЧЕВ, ГЕОРГИ ПАСКОВ И СВЕТЛАНА 

МЕТОДИЕВА от разглеждането на КАНД № 2773/19 г. по описа на 

Административен съд – Пловдив на основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК 

във вр. с чл. 144 АПК, тъй като член от състава е участвал в предишно 

гледане по КАНД 841/2019 г. по описа на съда, ХХІ състав. 

69. 
2589/2019 г. 

/касационно/ 

 

С определение № 

2376/22.11.2019 г. 

 

Милена Дичева 

ХІХ състав 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждане на КНАХД № 2589/2019 г. по описа на 

Административен съд-Пловдив, на основание чл. 22, ал.1 , т. 6 от ГПК 

във вр. с чл. 144 АПК, тъй като съдия Дичева се е произнесла с решение 

по АХД 141 с предмет – заповед по чл. 186 от ЗДДС в резултат на 

същата проверка от 16.12.2018 г., по повод на която е издадено 
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процесното НП – предмет на производството. 

70. 3645/2019 г. 
С определение № 

2419/29.11.2019г. 

Дичо Дичев 

ІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия ДИЧО ДИЧЕВ от разглеждането на адм. дело № 

3645 по описа на Административен съд - Пловдив за 2019 г. на 

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

съпругата на съдията-докладчик е разглеждала адм. дело №2662/2016 г. 

с предмет жалба срещу Заповед № Р-1939/16.09.2016 г., а настоящото 

производство е образувано по искова молба по ЗОДОВ.  

71. 3696/2019 г. 

С определение № 

2421/2.12.2019 г. 

 

Величка 

Георгиева 

ХІV състав 

ОТВЕЖДА съдия Величка Георгиева от състава на съда разглеждащ 

адм. дело №3696/19 г. по описа на Административен съд Пловдив-14 

състав на основание чл. 22, ал.1 т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК, тъй 

като съдията е в роднински връзки с лица, работещи във фирмата на 

жалбоподателя. 

72. 3079/2019 г. 

С определение от 

ОСЗ на 03.12.2019 

г. 

Недялко Бекиров  

VІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Недялко Бекиров от разглеждане на 

административно дело №3079 по описа на съда за 2019 г. съгласно 

чл.22, ал.1, т.6 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК след като на три 

пъти предостави възможност на жалбоподателката да конкретизира 

предмета на жалбата си, като изрично заяви кой от двата АУЗД или 

едновременно и двата следва да се считат за оспорени по делото и не 

получи категоричен отговор, за да се избегнат каквито и да било 

съмнения в безпристрастността на съдията-докладчик.  

 

73. 1714/2019 г. 

С определение № 

2486/10.12.2019 г. 

 

Велизар Русинов 

ІХ състав 

Отвежда съдия Велизар Русинов от разглеждането на адм.дело № 

1714/2019 г. по описа на Административен съд – Пловдив на основание 

чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК, тъй като настоящият 

съдия-докладчик е изразил становището си в Определение № 

1950/2.10.2019 г. за прекратяване производството по делото. 
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2020 г. 

 

1. 
2569/2019 г.  

С определение № 

82/15.1.2020 г. 

Велизар Русинов 

ІХ състав  

 С оглед подадена молба от жалбоподателя с искане за отвод на 

докладчика и на основание 22, ал.1, т. 6 от ГПК във вр. с чл.144 от 

АПК,  ОТВЕЖДА съдия Велизар Русинов  от разглеждането на адм. 

дело № 2569/2019 г., по описа на Административен съд – Пловдив, 

ІХ състав.  

2. 3900/2019 г. 

С определение № 

169/27.1.2020 г. 

 

Дичо Дичев  

ІХ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Дичо Дичев от разглеждането на адм. дело 

№3900 по описа на АС-Пловдив за 2019 г., на основание чл. 22, ал.1, 

т. 6 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, тъй като при предишно 

гледане на адм. дело № 3364/2018 г. по описа на Адм.съд – Пловдив, 

докладчик е съдия Милена Дичева. 

3. 263/2020 г.  
С определение № 

180/27.1.2020 г. 

Янко Ангелов  

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ административно 

дело № 263 от 2020 г. по описа на Административен съд Пловдив, 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик е 

пълномощник на заинтересованата страна. 

4. 309/2020 г. 

С определение № 

207/30.1.2020 г. 

 

Здравка Диева 

VІ състав 

ОТВЕЖДА съдия Здравка Дието като докладчик по адм.д.№309/20 

г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, 

поради изразено вече становище по адм. дело № 809/2018 г. по 

описа на съда, VІ състав от същия докладчик. 

5. 3869/2019 г. 

С определение № 

235/04.2.2020 г. 

 

Любомира 

Несторова 

ХV състав 

ОТВЕЖДА съдия Любомира Несторова от разглеждане на АД № 

3869/2019 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХV с. 

Пловдивският административен съд, в настоящия състав, се е 

произнесъл с Решение № 2521 от 05.12.2019г., постановено по АД 
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№ 2240/2029г., с което е отхвърлил жалбата на Иван Георгиев 

Терзиев, с ЕГН 5704214469, с адрес: гр. Асеновград, ЖК „Изток“, 

бл. 12Б, против Решение № 1422  на Общински съвет Асеновград, 

взето с Протокол №41 от 16.05.2018г., в частта по т. II,  с която се 

обявява за частна общинска собственост поземлен имот КИ 

99088.18.163 по КК на кв. „Долни Воден“, гр. Асеновград, след 

приключване на процедурата по промяна на предназначението на 

поземлените имоти. 

 Ето защо намира, че в случая са налице обстоятелствата за отвод, 

визирани в чл.22 ал.1, т.6 от ГПК. 

 

6. 3878/2019 г. 

С определение от 

ОСЗ на 18.02.2020 

г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Мариана Михайлова от състава на Съда, 

разглеждащ административно дело № 3878 по описа на 

Административен съд – Пловдив за 2019г., тъй като намира, че по 

настоящото дело са налице основанията, визирани в  чл.22 ал.1 т.6 

ГПК по препратка от чл.144 АПК, с оглед депозираната молба, с 

която е поискан отвод на съдията - докладчик по делото и за да не 

възникнат съмнения в безпристрастността на съда, с оглед 

осигуряване условия за правораздаване без съмнение в 

безпристрастността на съдиите. 

 

7. 1848/2019 г. 

С определение от 

ОСЗ на 20.02.2020 

г. 

Светлана 

Методиева 

ХХІХ състав 

ОТСТРАНЯВА на основание чл.22, ал.2, вр. ал. 1, т. 6 от ГПК, вр. с 

чл.144 от АПК от разглеждане на Административно дело 

№1848/2019 год. по описа на Административен съд Пловдив съдия 

Светлана Методиева, с оглед изразеното многократно в 
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мотивираното писмено искане за отвод съмнение на страна в 

производството относно това, че съдията, на когото е възложено 

решаването на делото, няма да е безпристрастен и независим 

арбитър в производството, като е посочено изрично и че страната в 

производството, направила искането, е загубила доверие в 

безпристрастността и обективността на съда, разглеждащ делото и 

се твърди и налично у страната убеждение относно това, че съдията 

бил повлиян по очевидно недопустим начин така, че да не 

арбитрира независимо делото и за да се избегнат всякакви съмнения 

и то на която и да било от страните в производството в тази връзка, 

ще следва да уважи направеното искане. 

 

8. 
584/2020 г. 

/касационно/ 

С определение № 

543/15.4.2020 г. 

 

Явор Колев 

ХХІ състав 

ОТСТРАНЯВА състава на съда, разглеждащ правния спор по 

КАНХД № 727/2020 г., съдиите: Явор Колев, Янко Ангелов и 

Величка Георгиева на основание чл. 22.ал.1 т. 6 от ГПК във вр. с чл. 

144 от АПК, /налице особени отношения, касаещи к.жалбоподател, 

които могат да породят основателни съмнения за 

безпристрастността. 

 

9. 
584/2020 г. 

/касационно/ 

С определение № 

584/23.4.2020 г. 

 

Владимир Вълчев 

ХХІ състав 

ОТВЕЖДА членовете на настоящият съдебен състав- Дичо Дичев, 

Дарина Матеева и Владимир Вълчев от разглеждането на КНАД 

№727/2020 година по опис на съда на основание чл. 22.ал.1 т. 6 от 

ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, налице са особени отношения, 

касаещи к.жалбоподател – личен познат повече от 10 години, които 

могат да породят основателни съмнения за безпристрастността. 
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10. 132/2020 г. 

С определение № 

719/27.5.2020 г. 

 

Петър Касабов 

ХХVІІ състав 

ОТВЕЖДА съдията Петър Касабов от разглеждане на адм. дело № 

132, по описа за 2020 год. на Административен съд – Пловдив. 

Настоящият състав намира, че в хода на съдебното производство не 

са допуснати нарушения, които да са довели до накърняване на 

принципа за равнопоставеност на страните. Не са били ограничени 

ничии процесуални права, нито са извършени сочените от адвокат 

И. И. И. „гаври и безобразия“. Въпреки това нееднократно се 

навеждат преки и интензивни нападки относно професионалните и 

морални качества на съдията-докладчик с ултимативен тон, който 

съдът намира за несъвместим с професионалната етика и 

нормалните човешки отношения. Тези твърдения накърняват 

професионалната чест и достойнство на съдията и са в разрез с 

нормите на колегиалността между юристите, поради което 

настоящият състав намира, че единственият похват за превенция е 

отвод от разглеждане на делото, с цел да се избегнат всякакви 

съмнения за безпристрастността при по-нататъшното му развитие. 

Посочените обстоятелства следва да бъдат квалифицирани като 

„други обстоятелства” по смисъла на чл. 22, ал.1, т. 6 ГПК във вр. 

чл. 144 от АПК. 

 

11. 667/2020 г. 

С определение № 

757/29.5.2020 г. 

 

Татяна Петрова 

ХVІІ състав 

ОТВЕЖДА съдия Татяна Петрова от разглеждане на АД 667/2020 г. 

по описа на Пловдивския административен съд, тъй като са налице 

основания за отвод, визирани в чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 

144 от АПК.  
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12. 1123/2020 г. 

С определение № 

821/8.6.2020 г. 

 

Любомира 

Несторова  

ХV състав 

ОТВЕЖДА съдия Любомира Несторова от разглеждане на АД № 

1123/2020 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХV с. на 

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

като е постановила Решение № 1711/19.10.2017 г.по адм. дело № 

930/2017 г., като спорът е между същите същите страни. 

13. 
169/2020 г. 

/касационно/ 

С определение от 

С.З. на 16.06.2020 

г. 

Янко Ангелов 

ХХІ състав 

ОТВЕЖДА от разглеждане на настоящото касационно 

административно дело № 169/2020 година по описа на 

Административен съд – Пловдив съдиите Явор Колев, Янко 

Ангелов и Величка Георгиева, тъй като констатира, че в кориците 

на делото се намира съдебен акт Решение № 1815 от 10.08.2018 

година по административно дело № 3729/2017 година, постановено 

от Председателя на настоящия касационен състав съдия Явор Колев. 

Налице са предпоставките визирани в нормата на чл. 22, ал. 1, т. 5 

от ГПК за отвеждане на съдиите от настоящия съдебен състав от 

разглеждане на касационно административно дело № 169/2020 

година. 

 

14.  
1317/2020 г. 

/касационно/ 

С определение № 

904/18.6.2020 г. 

 

Татяна Петрова 

ХІХ състав 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждане на КАНД № 1317/20 г. по описа на 

Пловдивски административен съд с оглед избягване на всякакви 

съмнения за безпристраност, тъй като е образувано по оспорване на 

Решение № 597/10.04.2020 г. по АНД № 7550/2019 г., което от своя 

страна е постановено във вр. с Решение № 2389/21.11.2019 г., по 

КАНД № 8985/2017 г., с което Решение № 1417/25.07.2019 г. 
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постановено по адм. Дело № 1899/2019 г. на ПРС, делото е върнато 

за ново разглеждане от друг състав. При предишното разглеждане 

на делото в състава е участвал като председател съдия Дичо Дичев – 

съпруг на един от членовете на настоящия състав. 

 

15. 
1317/2020 г. 

/касационно/ 

С определение № 

931/22.6.2020 г. 

 

Светлана 

Методиева 

ХХ състав 

ОТВЕЖДА съдиите Дичо Дичев, Йордан Русев и Светлана 

Методиева от разглеждане на КАНД № 1317/20 г. по описа на 

Административен съд Пловдив, тъй като съдия Дичев и съдия 

Методиева са участвали при постановяване по чл. 222, ал. 2 от АПК 

и с оглед спазване изискването на чл. 225 от АПК. 

 

16. 
1385/2020 г. 

/касационно/ 

С определение от 

ОСЗ на 17.07.2020 

г. 

Недялко Бекиров 

ХХІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдиите Недялко Бекиров, Здравка Диева и Георги 

Пасков от разглеждане на административно дело №1385 по описа на 

съда за 2020 г., ХХІІІ-ти състав, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от 

ГПК във вр. с чл. 228 и 144 АПК, тъй като съдия Бекиров е 

разгледал АХД 300/2020 г., по което предмет на обжалване е 

издадена ЗППАМ по обжалвания в настоящото производство 

АУАН.  

17. 
1732/2020 г. 

/касационно/ 

С определение № 

1264/05.08.2020 г. 

Величка 

Георгиева 

ХХІ състав 

 

ОТВЕЖДА от състава на съдда, разглеждащ КАНД № 1732/2020 

година съдиите Явор Колев, Янко Ангелов и Величка Георгиева на 

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

съпругата на съдия Ангелов в качеството й на адвокат е правен 

съветник на ответника в настоящото производство. 

 

18. 1733/2020 г. С определение № Явор Колев ОТВЕЖДА от състава на съдда, разглеждащ КАНД № 1733/2020 



РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ 

 

 Страница 59 

 

/касационно/ 1267/05.08.2020 г. ХХІ състав година съдиите Явор Колев, Янко Ангелов и Величка Георгиева на 

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

съпругата на съдия Ангелов в качеството й на адвокат е правен 

съветник на ответника в настоящото производство. 

 

19. 

 

2116/2020 

 

С определение № 

1399/26.08.2020 г. 

Дарина Матеева 

I състав 

ОТВЕЖДА съдия Дарина Матеева от разглеждането и 

разрешаването на правния спор, предмет на адм. дело № 2116 по 

описа на Административен съд Пловдив за 2020 г. на основание чл. 

22, ал.1 , т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. 

20. 2236/2020 

С определение № 

1452/09.09.2020 г. 

 

Недялко Бекиров 

VІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Недялко Бекиров от разглеждане на 

настоящето дело на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 

144 от АПК поради разглеждане на друго дело със същия 

жалбоподател. 

21. 2361/2020 

С определение № 

1518/21.09.2020 г. 

 

Недялко Бекиров 

VІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия Недялко Бекиров от разглеждане на 

настоящето дело на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 

144 от АПК поради разглеждане на друго дело със същия 

жалбоподател. 

22. 
2291/2020 

/касационно/ 

С определение № 

1537/24.09.2020 г. 

Петър Касабов 

ХХVІ състав 

ОТВЕЖДА членовете на настоящия съдебен състав - Мария 

Златанова, Любомира Несторова, Петър Касабов от разглеждането 

на КАД № 2291/2020 година поради предишно разглеждане на 

делото. 

23. 
2291/2020 

/касационно/ 

С определение № 

1551/25.09.2020 г. 

Недялко Бекиров 

ХХVІ състав 

ОТВЕЖДА съдия Здравка Диева и съдия Недялко Бекиров - 

членове на 23 състав от разглеждането на делото поради предишно 

разглеждане на делото. 
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24. 2188/2020 
С определение № 

1575/29.09.2020 г. 

Владимир Вълчев 

ХХVІІІ състав 

ОТВЕЖДА на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК, вр чл.144 от АПК 

съдията Владимир Вълчев от разглеждането на адм. дело 

№2188/2020 година поради лично познанство и колегиални 

взаимоотношения на предишно работно място с жалбоподателя. 

25. 2463/2020 

С определение № 

1636/6.10.2020г. 

 

Янко Ангелов 

Х състав 

 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ административно 

дело № 2463/2020 г. по описа на Административен съд – Пловдив, 

съдия Янко Ангелов на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като 

съпругата на съдия Ангелов в качеството й на адвокат е правен 

съветник на жалбоподателя. 

26. 
2341/2020 

/касационно/ 

С определение от 

ОСЗ на 13.10.2020 

г. 

Петър Касабов 

ХХVІ състав 

 

ОТВЕЖДА съдиите Мария Златанова, Любомира Несторова и 

Петър Касабов от разглеждане на КАНД № 2341/2020 г., тъй като 

са налице основанията, визирани в чл.22, ал.1, т. 5 от ГПК във вр. с 

чл.144 АПК. След служебна проверка се установи, че настоящия 

съдия – докладчик е докладчик и по адм. дело № 2107 по описа за 

2020 г. на Административен съд – Пловдив, а спорният в 

настоящото административнонаказателно производство въпрос за 

достигане прага за регистрация по ЗДДС и задължението за 

начисляване на косвен данък се явява в пряка връзка с наличието 

или липсата на основания за определяне на допълнителни 

задължения за данък върху добавената стойност на РЛ в процесния 

период. 

 

27.  
1614/2020 

/касационно/ 

 

С определение № 

Светлана 

Методиева 

 

ОТВЕЖДА съдиите Дичо Дичев, Йордан Русев и Светлана 
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1698/14.10.2020 г. 

 

ХХ състав Методиева от разглеждането на КАНД № 1614 по описа на 

Административен съд – Пловдив за 2020 г., тъй като съдията-

докладчик е взел становище в решение по адм. дело №3001/2019 г. 

 

28. 2766/2020 
С определение № 

1829/30.10.2020 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ административно 

дело № 2766/2020 г. по описа на Административен съд – Пловдив, 

съдия Янко Ангелов на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с 

чл. 144 АПК, тъй като съпругата на съдия Ангелов в качеството й на 

адвокат е правен съветник на заинтересована страна в настоящото 

производство. 

 

29. 2825/2020 

С определение № 

1926/16.11.2020 г. 

 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ административно 

дело № 2825/2020 г. по описа на Административен съд – Пловдив, 

съдия Янко Ангелов на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с 

чл. 144 АПК, тъй като съпругата на съдия Ангелов в качеството й на 

адвокат е страна/изпълнител/ по договор за правно обслужване на 

заинтересована страна в настоящото производство. 

 

30. 3064/2020 
С определение № 

1996/27.11.2020 г. 

Явор Колев 

VІІ състав 

 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ административно 

дело № 3064/2020 г. по описа на Административен съд – Пловдив, 

съдия Явор Колев на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с 

чл. 144 АПК. 

 

31. 3071/2020 
 

С определение № 

Величка 

Георгиева 

ОТСТРАНЯВА съдия Величка Георгиева от състава на съда, 

разглеждащ адм. дело № 3071/2020 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 
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1995/27.11.2020 г. 

 

ХІV състав от ГПК във вр. с чл. 144 АПК, поради близки отношения с 

представляващата дружеството-жалбоподател. 

 

32. 3177/2020 

С определение № 

2063/8.12.2020 г. 

 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ административно 

дело № 3177/2020 г. по описа на Административен съд – Пловдив, 

съдия Янко Ангелов на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с 

чл. 144 АПК, тъй като съпругата на съдия Ангелов в качеството й на 

адвокат е страна/изпълнител/ по договор за правно обслужване на 

заинтересована страна в настоящото производство. 

 

33. 3188/2020 
С определение № 

2087/10.12.2020 г. 

Йордан Русев 

ХVІІІ състав 

ОТСТРАНЯВА като съдия-докладчик, разглеждащ адм.дело № 

3188 по описа на Административен съд Пловдив за 2020г., XVIII 

състав, съдия Йордан Русев на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК 

във вр. с чл. 144 АПК. 

 

34. 
3090/2020 

/касационно/ 

С определение № 

2106/14.12.2020 г. 

Янко Ангелов 

ХХІ състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда разглеждащ КАД № 3090/2020 

г., съдиите Явор Колев, Янко Ангелов и Величка Георгиева, тъй 

като съдия Явор Колев е разгледал първоинстанционното дело № 

66/2020 г. 

 

35. 
2752/2020 

/касационно/ 

С определение в 

О.З. на 15.12.2020 

г. 

Дарина Матеева 

ХХІV състав 

ОТВЕЖДА съдиите Дарина Матеева, Владимир Вълчев, и Светлана 

Методиева  от разглеждане на КНАД № 2752/2020 год. по описа на 

Пловдивския административен съд, тъй като за настоящия съдебен 

състав са налице основания за отвод, визирани в чл. 22, ал. 1, т. 6 от 

ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, член - съдията Владимир Вълчев е в 
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родство по сватовство с касационния жалбоподател. 

 

36. 2852/2020 

С определение в 

О.З. на 15.12.2020 

г. 

Петър Касабов 

ХХVІІ състав 

ОТВЕЖДА съдията Петър Касабов от разглеждане на адм. дело № 

2852 по описа за 2020 година на Административен съд – Пловдив, 

тъй като настоящия съдия-докладчик е постановил Определение № 

909 от 18 юни 2020 г., постановено по адм. дело № 1352/2020 г. по 

описа на Административен съд – Пловдив, а оспорените в 

настоящото производство действия по изменение на кадастралния 

регистър към кадастралната карта на с. Бачково, община 

Асеновград, обективирани в уведомително писмо № 01-450202 от 

05.10.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и 

кадастър – Пловдив, са извършени в изпълнение на същото 

определение и при това положение са налице основанията по чл. 22, 

ал. 1, т. 5 от ГПК. 

 

37. 2262/2020 

С определение № 

2165/23.12.2020 г. 

 

Анелия Харитева 

ІV състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ административно 

дело № 2262 по описа на Административен съд Пловдив за 2020 

година, съдия Анелия Харитева, тъй като с определение на ВАС 

делото е върнато за разглеждане от друг състав поради произнасяне 

по същество на спора в отмененото определение от настоящия 

докладчик, а за да се изпълнят и дадените от ВАС в отменителното 

определение указания са налице основания за отвод. 
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2021 г. 

1. 2283/2020 

 

С определение №  

2/04.01.2021 г. 

 

Дарина Матеева  

І състав 

ОТВЕЖДА съдия Дарина Матеева от разглеждането и решаването 

на правния спор, предмет на адм. дело № 2283 по описа на 

Административен съд – Пловдив за 2020 г., тъй като 

производството по делото е прекратено, поради което са налице 

предпоставките на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. 

2. 
2876/2020 

/касационно/ 

С определение №  

23/07.01.2021 г. 

 

Петър Касабов 

ХХVІ състав 

ОТВЕЖДА съдиите Мария Златанова, Любомира Несторова и 

Петър Касабов от разглеждане на КНАХД № 2876 по описа за 2020 

г. на Административен съд – Пловдив, тъй като съдията – докладчик 

е произнесъл решение №  2221/05.11.2019 год. по адм. дело № 856 

по описа за 2019 г. на Административен съд – Пловдив, с което е 

отменил заповед за налагане на принудителна административна 

мярка № ФК-127-0407974/06.03.2019 г., издадена от началник отдел 

„Оперативни дейности“ Пловдив при Централно управление на 

Националната агенция по приходите. Принудителната 

административна мярка е наложена за нарушение, установено с 

АУАН № F475577/07.03.2019 г., въз основа на който е издадено 

наказателно постановление № 430713-F475577/19.04.2019 г., 

предмет на контрол в настоящото касационно производство. В 

мотивите на съдебния акт съдът е изложил съображения относно 

незаконосъобразната правна квалификация на нарушението и е 

формирал вътрешно убеждение по съществото на спора, налице са 

основанията, визирани в  чл.22, ал.1, т. 5 от ГПК във вр. с чл.144 
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АПК. 

3. 
32/2021 

/касационно/ 

С определение № 

44/11.1.2021 г. 

 

Татяна Петрова 

ХІХ състав 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждане на кад № 32/2021 година по описа на 

Пловдивския административен съд, тъй като производството по 

делото е образувано във връзка оспорване на Решение № 

1162/06.07.2020 г. по АД № 1464/2019 по описа на 

Административен съд Пловдив, постановено от съдия Татяна 

Петрова, която е и докладчик по настоящото КАД № 32/2021 г. по 

описа на съда, ето защо е налице хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 5 от 

ГПК във връзка с чл. 144 и чл. 228 АПК. 

4. 
3047/2020 

/касационно/ 

С определение от 

О.З. на 13.01.2021 

г. 

Явор Колев 

ХХІ състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ касационната 

жалба на „НВГ КАРИЕРИ“ ООД, по което е образувано настоящото 

дело съдията-докладчик Явор Колев и членовете на състава Янко 

Ангелов и Величка Георгиева, тъй като съпругата на член от състава 

на съда е консултирала касационния жалбоподател във връзка с 

неговата дейност.  

 

5. 
79/2021 

/касационно/ 

С определение № 

58/14.1.2021 г. 

Явор Колев 

ХХІ състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ правния спор по 

к.н.а. дело №79/2021 г., съдиите: ЯВОР КОЛЕВ, ЯНКО АНГЕЛОВ и 

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА на основание чл.22 ал.1, т.6 ГПК във вр. с 

чл.144 АПК, а именно че за съдията – докладчик са налице особени 

отношения, касаещи касационния жалбоподател, които могат да 

породят основателни съмнения за безпристрастността му. 

6. 
3237/2020 

/касационно/ 

С определение № 

84/18.1.2021 г. 

Петър Касабов 

ХХVІ състав 

ОТВЕЖДА съдиите Мария Златанова, Любомира Несторова и 

Петър Касабов от разглеждане на КНАХД № 3237 по пописа за 2020 

г., с оглед страните в производството, за председателя на 

касационния състав са налице основанията, визирани в  чл.22, ал.1, 
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т. 6 от ГПК във вр. с чл.144 АПК. 

7. 106/2021 
С определение №  

83/18.1.2021 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ адм. дело №106 от 

2021г. по описа на Административен съд Пловдив, съдия Ангелов, 

тъй като съпругата на съдията-докладчик в качеството си на адвокат 

е предоставяла правни съвети на управителя на дружеството-ищец, 

поради което са налице основанията на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК. 

8. 
3086/2020 

/касационно/ 

 

С определение от 

О.З. на 21.01.2021 

г. 

Мариана 

Михайлова 

ХІХ състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ КАД № 3086 по 

описа за 2020 г. съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и 

Татяна Петрова, тъй като са налице основанията по чл. 22, т. 5 от 

ГПК, приложим във връзка с препращащата норма на чл. 144 от 

АПК. Първоинстанционният съдебен акт, предмет на касационния 

контрол е постановен от съдия Дичо Дичев - съпруг на председателя 

на настоящия съдебен състав, съдия Милена Дичева, поради което и 

Съдът намира, че са налице основания за отвод на настоящия 

касационен състав. 

 

9. 3253/2020 

 

С определение № 

99/21.1.2021 г. 

 

Янко Ангелов 

Х състав 

 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда, разглеждащ административно 

дело № 3253/2020г., по описа на Административен съд Пловдив 

съдия Янко Ангелов, тъй като съпругата на съдията-докладчик в 

качеството й на адвокат е страна/изпълнител/ по договор за правно 

обслужване с УМБАЛ „Пловдив“. 

 

10. 2463/2020 

 

С определение от 

О.З. на 25.01.2021 

г. 

 

Стоил Ботев 

V състав 

ОТСТРАНЯВА от състава на съда настоящия докладчик съдия 

Стоил Ботев, предвид предмета на съдебния спор, както и факта, че 

със съдебно решение по адм.дело № 3299/2019 г. настоящия 

докладчик действително се е произнесъл по сходен правен спор на 

същия жалбоподател и същия ответник, с цел недопускане каквото 

и да е съмнение в предубедеността на настоящия докладчик, на осн. 



РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ 

 

 Страница 67 

 

чл.144 от АПК във вр. с чл. 22, ал.1, т.6 от ГПК. 

 

11. 168/2021 

 

С определение № 

121/25.1.2021 г. 

 

Дарина Матеева 

І състав 

 

ОТВЕЖДА съдия Дарина Матеева от разглеждането и 

разрешаването на правния спор, предмет на адм. дело № 168 по 

описа на Административен съд Пловдив за 2021 година на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. 

 

12. 
249/2021 

/касационно/ 

С определение № 

183/02.02.2021 г. 

Здравка Диева 

ХХІІІ състав 

ОТВЕЖДА съдия Здравка Диева и съдия Недялко Бекиров – 

членове на 23-ти състав от разглеждане на касационно адм. дело № 

249/2021 г. на основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 от 

АПК, тъй като същият състав се е произнесъл с Решение № 

1026/18.06.2020 г. по касационно адм. дело № 328/2020 г. при 

предишно разглеждане на делото. 

 

13. 
3226/2020  

/касационно/ 

С определение № 

298/22.02.2021 г. 

Милена Дичева 

ХІХ състав 

ОТВЕЖДА съдиите Милена Дичева, Мариана Михайлова и Татяна 

Петрова от разглеждане на КНАД № 3226/2020 г. на основание чл. 

22, ал.1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, поради прознасяне с 

решение по КНАД № 2490/2020 г. 

 

14. 
632/2021 

/касационно/ 

С определение № 

404/11.03.2021 г. 

Янко Ангелов 

Х състав 

ОТВЕЖДА членовете на настоящия съдебен състав - Явор Колев, 

Янко Ангелов и Величка Георгиева от разглеждането на КАД № 632 

от 2021 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 от 

АПК, тъй като съдия Явор Колев е постановил решение по АХД 

925/2020 г., чието решение се обжалва в настоящото касационно 

производство. 

15. 
3226/2020 

/касационно/ 

С определение от 

ОСЗ на 08.04.2021 

Дичо Дичев 

ХХ състав 

ОТВЕЖДА съдиите Дичо Дичев, Йордан Русев и Николай Стоянов 

от разглеждане на КАНД № 3226/2020 година по описа на 

Административен съд Пловдив, , тъй като по делото има 
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г. произнасяне на друг касационен състав, в който съдията-докладчик 

е съпругата на председателя на настоящия състав. 

 

16. 545/2021 
С определение от 

ОСЗ на 20.04.2021 

Здравка Диева  

VІ състав 

ОТВЕЖДА съдия Здравка Диева като докладчик по адм.дело № 

545/2021г. на Административен съд – Пловдив, тъй като: 

По отношение предмета на настоящото дело съдът съобрази, че 

съдията-докладчик е бил такъв и по адм.дело № 2097/2020г. на 

Административен съд – Пловдив. По това дело – производство по 

реда на чл.215 от Закона за устройство на територията, 

жалбоподателката е обжалвала Заповед № А-1436/06.08.2020г. на 

Кмета на Община Асеновград, с която е одобрено изменение на 

ПУП – ПЗ с РУП за УПИ Х-163, УПИ ХІ-156 и УПИ ІХ-155а, кв.3 

по плана на ПЗ Север, гр.Асеновград, като се установява режим на 

застрояване средноетажно, свързано застрояване с Нк 15,00м. от 

средното ниво на прилежащия терен, съгласно нанесените 

задължителни и ограничителни линии на застрояване с червен цвят, 

котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със 

син цвят на приложения проект.В прието по делото заключение по 

СТЕ – експертът е изразил становище във вр. с визата за 

проектиране от 24.11.2006г. /експертът е преценил, че визата за 

проектиране от 24.11.2006г. не отговаря на изискванията на чл.140 

ал.2 от действащия към дата на издаването й ЗУТ/. 

Адм.дело № 2097/2020г. е обявено за решаване към момента. 

Макар предметът на адм.дело № 2097/2020г. и този на адм.дело № 

545/2021г. да е различен, включително преценката на заключението 

да се основава на чл.202 ГПК, съдебният състав счита, че за да бъде 

изключено всякакво съмнение за безпристрастност, следва да се 

приложи нормата на чл.22, ал.2, вр. с чл.22, ал.1, т.6 ГПК. 
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17. 899/2021 
С определение № 

634/26.4.2021 г. 

Дарина Матеева  

І състав 

ОТВЕЖДА съдия Дарина Матеева от разглеждането и 

разрешаването на правния спор, предмет на адм. дело № 899 по 

описа на административен съд пловдив за 2021 год. на основание 

чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК вр. с чл. 144 АПК, тъй като се касае за 

производство по жалба против решение № 242/09.03.2021 г. за отказ 

за частично отменяне на административен акт – решение № 441 на 

МС от 2014 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна 

собственост за държавна нужда за изграждане на обект „път ІІ-86 

Пловдив-Асеновград-Смолян участък от км 14+860 до км 24+819, 

изменен с Решение №248/2015 г. на МС. 

18. 1093/2021 
С определение № 

624/26.4.2021 г. 

Дичо Дичев 

ІІ състав 

ОТСТРАНЯВА съдия ДИЧО ДИЧЕВ от разглеждането на адм.дело 

№1093 по описа на Административен съд Пловдив за 2021 г., тъй 

като жалбоподателят е личен познат на съдията-докладчик повече 

от 20 г. 

 


