
Р Е Ш Е Н И Е  № $J>ft
гр. Смолян, 26.06.2017 год.

В И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

Смолянският административен съд..........................................................в публичното
заседание на 7.06.2017 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИГНАТ КОЛЧЕВ 
ЧЛЕНОВЕ : ДОБРИНКА ГРИБАЧЕВА

КРАСИМИРА СЕЛЕНОВА

при секретаря ...ЗЛАТКА ПИЧУРОВА.......................................и в присъствието на
прокурора.......СПАС ДИНКОВ........................................... . като разгледа
докладваното от СЪДИЯ ГРИБАЧЕВА............................ адм.дело № 145......по описа
за 2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по члЛ85 и следващите от 
Административно-процесуалния кодекс/АПК/ във връзка с члЛ91 ал.2 
от АПК.

Образувано е по протест на Окръжна прокуратура 
гр.Смолян срещу разпоредбите на члЛ ал.2,чл.28 алЛ, чл.30 ал.4, чл.31, 
чл.ЗЗ ал.2, чл.35 ал.2, чл.36, чл.37 алЛ и ал.2, чл.38 ал.2, чл.40, чл.41, 
чл.42, чл.43, чл.49, чл.50 и чл.51 от Наредбата за управление на 
общинските пътища в община Смолян,приета с Решение №115 по 
Протокол №10/30.07.2008г. на Общински съвет-Смолян,с искане за 
тяхната отмяна като незаконосъобразни.

В откритото съдебно заседание прокурор от Окръжна 
прокуратура-Смолян поддържа искането за отмяна на посочените 
текстове от Наредбата,тъй като противоречат на норми от по-висш 
нормативен акт -  на разпоредби от Закона за пътищата и Правилника за 
приложени.Претендира се и заплащане на разноските по делото в 
размер на 20лв. за публикация на оспорването в Държавен вестник.

Ответникът Общински съвет гр.Смолян чрез процесуален 
представител предоставя на съда да прецени протеста.Взема 
становище, че във връзка с протеста от страна на община Смолян са 
предприети действия по актуализиране на наредбата.

Съобщението за постъпилия протест е обявено в Държавен 
вестник бр.35 от 2.05.2017г. по реда на чл.181 във връзка с чл.188 от 
АПК,като по делото не са встъпили заинтересовани страни.

Съдът, като взе предвид изложените оплаквания в протеста 
на прокурора при Окръжна прокуратура,становищата на страните в



2

откритото съдебно заседание и след преценка на събраните по делото 
писмени доказателства, прие следното:

Протестът на прокурор от Окръжна прокуратура-Смолян за 
отмяна на части от Наредбата на ОбС-Смолян е процесуално допустим 
като подаден от субект с право на оспорване,съгласно чл.186 ал.2 от 
АПК.Оспорването на подзаконов нормативен акт,какъвто представлява 
Наредбата за управление на общинските пътища в община Смолян, не е 
ограничено със срок.

При разглеждане по същество на протеста,съдът прие
следното:

Протестът е основателен.
С разпоредбата на чл.21 ал.2 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/ се предвижда за 
изпълнението на правомощията си общинският съвет да приема 
правилници,наредби,инструкции,решения,декларации и обръщения.В 
текста на чл.76 ал.З от АПК се предвижда,че общинските съвети 
издават нормативни актове,с които уреждат обществени отношения с 
местно значение.

Като специален закон,с нормата на чл.23 от Закона за 
пътищата се предвижда,че правомощията на кмета по управлението на 
общинските пътища се определят с наредба на общинския съвет.На 
това основание,с Решение №115 по Протокол №10/30.07.2008г. на 
Общински съвет-Смолян, е приета Наредбата за управление на 
общинските пътища в община Смолян,като оттогава до настоящия 
момент наредбата не е допълвана или изменяна от органа на местно 
самоуправление.

Конкретните пунктове от протеста на окръжна прокуратура- 
Смолян срещу текстове от Наредбата за управление на общинските 
пътища в община Смолян, ще бъдат разгледани последователно,както 
следва:

1 .Разпоредбата на чл.1, ал.2 от Наредбата на ОбС-Смолян, 
гласи: Тази Наредба не се прилага за: 1. селскостопанските пътища, 
осигуряващи достъп до земеделски земи; 2. горските пътища; 3. 
частните пътища.В същото време, разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ЗП 
предвижда: Този закон не се прилага за: 1. улиците в населените места 
и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които 
едновременно са участъци от републикански или общински пътища; 2. 
селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи; 3. 
горските пътища; 4. частните пътища, неотворени за обществено 
ползване.При сравнителния анализ на двете разпоредби се установява, 
че действието на местната наредбата не е съобразено с изменението в 
разпоредбата на чл.1, ал.2, т.1 от ЗП (доп. ДВ, бр. 75 от 2009 г.), както 
и с текста ал.2 т.4 относно частните пътища, неотворени за обществено
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ползване. При посочената регламентация наредбата на ОС би следвало 
да се прилага за улиците в населените места и селищните образувания, 
с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от 
републикански или общински пътища, както и за частните пътиша, 
неотворени за обществено ползване, т.е. по отношение на обекти, 
които са изключени изрично от действието на ЗП, на базата на който 
местният орган на власт е приел своята наредба.Посоченото 
несъответствие на наредбата на ОбС-Смолян с разпоредбата на чл.1 
ал.2 от ЗП обуславя незаконосъобразност на чл.1 ал.2 от наредбата.

2. Според чл.28, ал.1 от Наредбата на ОбС-Смолян кметът на 
общината отказва издаване на разрешение за специално ползване на 
пътя, когато: 1. не са налице условията по чл.26, ал.7 от Закона за 
пътищата; 2. специалното ползване предполага увреждане на 
собствеността на други лица или прави невъзможно ползването на пътя 
за дейности от обществен интерес; 3. специалното ползване изисква 
трайна промяна на предназначението и характеристиките на пътя; 4. 
предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен 
устройствен план. Относно специалното ползване на пътя Наредбата за 
специално ползване на пътищата/НСПП/ в чл.6, ал.1, т.5 предвижда,че: 
Администрацията, управляваща пътя, отказва издаване на разрешение 
за специално ползване на пътя, когато: 1. не са налице условията по чл. 
26, ал. 7 от Закона за пътищата; 2. специалното ползване предполага 
увреждане на собствеността на други лица или прави невъзможно 
ползването на пътя за дейности от обществен интерес; 3.специалното 
ползване изисква трайна промяна на предназначението и 
характеристиките на пътя; 4. предстои преустройство на пътя, 
предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план; 5. не е 
осигурена безопасността на автомобилното движение съгласно 
изискванията на Закона за движението по пътищата, установено със 
становище на органите на Министерството на вътрешните работи.

Съществуващият текст на чл.28, ал. 1 от Наредбата на ОбС- 
Смолян не е съобразен с изменението на НСПП, извършено с ДВ, бр. 1 
от 2013 г., в сила от 4.01.201 Зг. По този начин критерият безопасност 
на автомобилното движение съгласно изискванията на ЗДвП, 
установено със становище на органите на МВР, не е от значение за 
получаване на разрешение от кмета на Община Смолян за специално 
ползване на пътя. Констатираното относно чл.28 ал.1 от Наредбата на 
ОС прави основателен протеста в тази част поради противоречие с 
нормативен акт от по-висока степен.

3. Както предвижда чл.30, ал.4 от Наредбата на ОбС-Смолян, 
разрешението за специално ползване по ал.2, т.е. за специално 
ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и
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други крайпътни обслужващи комплекси, е валидно за срок от една 
година. Този текст не съответства на разпоредбата на чл.8, ал.З от 
НСПП (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.), която 
определя срок за валидност 2 години на разрешението за специално 
ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и 
други крайпътни обслужващи комплекси.Отново е налице 
противоречие на местната наредба с акт от по-висока степен -  НСПП.

4. По отношение на заинтересованите лица от издаване на 
разрешение за специално ползване чрез изграждане на търговски 
крайпътни обекти и други крайпътни обслужващи комплекси, 
разпоредбата на чл. 31 от Наредбата на ОбС-Смолян изисква следните 
документи: 1. удостоверение за актуално състояние на съдебната 
регистрация; 2. копие от документ за платена такса за издаване на 
разрешението; 3. копие от скицата /визата/ за проектиране, с която се 
определя местоположението на обекта и пътната връзка към него, 
включително спрямо съседните поземлени имоти; 4. подробен 
комуникационно-транспортен план за пътните връзки и 
разположението на обекта, към който са приложени: а./схема за точно 
километрично местоположение на обекта, разположението му спрямо 
оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка; б./ 
напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата 
на пътя. От друга страна разпоредбата на чл.9 от НСПП изисква към 
искането за издаване на разрешение за специално ползване чрез 
изграждане на търговски крайпътни обекти и други крайпътни 
обслужващи комплекси, заинтересованото лице да прилага: 1.
удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 
87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК); 2. 
копие от документа за платена такса за издаване на разрешението; 3. 
копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят 
местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително 
спрямо съседните поземлени имоти; 4. становище на органите на 
Министерството на вътрешните работи; 5.съгласуван технически 
проект - част "Пътна" и "Организация на движението".

От съпоставката на посочените текстове от наредбата на ОбС 
и на НСПП е видно несъответствието относно изискуемите документи 
за издаване на разрешение за специално ползване на пътя.Местната 
наредба изисква за издаване на такова разрешение да бъде представено 
удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация от 
заинтересованото лице, каквото изискване не съществува по НСПП.На 
следващо място, местната наредба не изисква ред документи,изброени 
като задължителни за този вид разрешително,съгласно чл.9 от 
НСПП.Изложеното по този пункт налага извод за противоречие на 
чл.31 от Наредбата на ОбС-Смолян с текста на чл.9 от НСПП.
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5. Разпоредбата на чл.ЗЗ, ал.2 от Наредбата на Община 
Смолян предвижда, към искането за специално ползване на пътя чрез 
експлоатация на търговски обект и пътни връзки към него 
заинтересованото лице да прилага удостоверение за актуално 
състояние на съдебната регистрация. ЗП и НСПП не съдържат такова 
изискване,което прави текста на чл.ЗЗ ал.2 от Наредбата на Община 
Смолян несъответен на нормативните актове от по-висока 
степен,съответно и в тази част протестът на Окръжна прокуратура е 
основателен.

6. Според чл.35, ал.2 на Наредбата на ОбС-Смолян, 
разрешението за специално ползване по ал.1, т.е. за специално 
ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение, е валидно 
за срок от една година. В случая текстът не съответства на 
разпоредбата на чл.13, ал.2 от НСПП, която определя срок на 
валидност на същото разрешение шест месеца. Тъй като е налице 
колизия на норми от различен ранг, следва да се приеме,че нормата на 
Наредбата на ОбС-Смолян е незаконосъобразна и като такава подлежи 
на отмяна.

7. В идно от разпоредбата на чл. 36 от Наредбата на ОбС- 
Смолян към искането за издаване на разрешение за специално 
ползване по чл.35, т.е. за специално ползване на пътя чрез изграждане 
на рекламно съоръжение в обхвата на пътя, заинтересованото лице 
следва да приложи: 1. Удостоверение за актуално състояние на 
съдебната регистрация; 2. Копие от документ за платена такса за 
издаване на разрешението; 3. Технически или работен проект за 
конкретното съоръжение. По същия въпрос разпоредбата на чл.14 от 
НСПП изисква към искането за разрешение за специално ползване по 
чл.13 чрез изграждане на рекламно съоръжение, заинтересуваното лице 
да приложи: 1. удостоверение за наличие или липса на публични 
задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК; 2. копие от документа за платена 
такса за издаване на разрешението; 3. съгласуван работен проект от 
администрацията, управляваща пътя, съгласно чл. 5, ал. 2 или 
декларация-съгласие за изграждане на рекламно съоръжение, 
съответстващо на определен типов проект, съгласно чл.13. ал.З; 4. 
нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато 
рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, 
копие на документ за собственост и актуална скица на имота; 5. 
протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща 
пътя, органите на Министерството на вътрешните работи и 
заинтересуваното лице; в протокола се съдържат и мерки за
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безопасност в съответствие с изискванията на Техническите правила за 
приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската 
пътна мрежа.

При анализ на разпоредбата на чл. 36 от Наредбата на ОбС- 
Смолян, става ясно, че липсата на удостоверение за липса на публични 
задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК, липсата на съгласие на собственика 
на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите 
зони на пътя и протокол за оглед и съгласуване на мерки за 
безопасност между органите на МВР и заинтересованото лице, не е 
пречка за издаване на разрешение за специално ползване на пътя от 
страна на кмета, но съобразно разпоредбата на чл.14 от НСПП липсата 
на горепосочените документи обуславя отказ за издаване на такова 
разрешение. Освен това Наредбата на ОбС-Смолян въвежда 
допълнително изискване към заинтересованите лица - да представят 
удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, което 
не се не се изисква от разпоредбата на чл.14 от НСПП. При това 
положение противоречието на чл.36 от Наредбата на ОбС-Смолян с 
текста на чл.14 от НСПП прави първата разпоредба
незаконосъобразна.

8.Съгласно чл.37, ал.1 и ал.2 от Наредбата на ОбС-Смолян, 
разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя 
и обслужващото го зона се издава, когато: 1. не са налице основанията 
за отказ по чл.28, ал.1; 2. Рекламното съоръжение отстои не по-малко 
от 200 метра от пътни възли и кръстовища за общински пътища; 3. 
Рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията 
с пътни знаци; 4. Рекламното съоръжение в целия си габарит отстои 
най - малко на 3 метра от ръба на пътната настилка; 5. Разстоянието 
между отделните рекламни съоръжения по посока на движението е не 
по-малко от 200 м., а ал.2 на същата разпоредба предвижда да се 
отказва издаването на разрешение за изграждане на рекламни 
съоръжения в следните случаи: 1. В зони с ограничена видимост; 2. В 
уширени пътни участъци,предназначени за кацане на самолети; 3. 
Окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези; 4. В 
тунели и на разстояние не по-малко от 200 м.; 5. в средната 
разделителна ивица; 6. Изградени като преместващи конструкции над 
общинските пътища; 7. Наподобяващи пътните знаци и указателни 
табели по форма, цвят съдържание и символи.

Разпоредбата на чл.15, ал.1 от НСПП допуска разрешение за 
изграждане на рекламни съоръжения да се издава, когато: 1. Не са 
налице основанията за отказ по чл. 6, ал.1; 2. Рекламното съоръжение 
в обхвата на пътя отстои не по-малко от 1500 м от пътни възли - за 
автомагистралите и скоростните пътища, и 500 м от пътни възли и 
кръстовища - за останалите пътища; 3. рекламното съоръжение не
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ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци; 4. 
Рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от 
ръба на пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му 
колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м; 5. 
Разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на 
движението е не по- малко от 300 м за автомагистрали и скоростни 
пътища и 200 м за останалите пътища; б.Горният ръб на фундамента на 
рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена, а съгласно 
ал.2 на същата разпоредба издаването на разрешение за изграждане на 
рекламни съоръжения се отказва: ...т.8. когато рекламното съоръжение 
е с профил на носещата колона, различен от кръг.

След внимателен прочит на разпоредбата на чл.37, ал.1 и 
ал.2 от Наредбата на ОбС-Смолян може да се направи извод, че е 
допустимо издаване на разрешение за изграждане на рекламни 
съоръжения, които отстоят на не по- малко от 200 метра от пътни 
възли и кръстовища за общински пътища, които в целият си габарит 
отстоят на най-малко от 3 м от ръба на пътната настилка, и 
отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната 
настилка е по-малко от 5 м, чийто горен ръб на фундамента на 
рекламното съоръжение надвишава нивото на терена, както и на 
рекламни съоръжения с профил на носещата колона във форма на 
кръг. Посочените изисквания към рекламните съоръжения са строго 
регламентирани в разпоредбата на чл.15 ал.1 т.2, т.4, т.6 и в чл.15 ал.2 
т.8 от НСПП, те са императивни и при неспазване препятстват 
издаване на разрешение в посочените случаи.Затова разпоредбата на 
чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата на ОбС-Смолян се явява в противоречие 
с норма от по-висок ранг и като такава следва да бъде отменена като 
незаконосъобразна.

9. Разпоредбата на чл. 38, ал.2 от Наредбата на ОбС-Смолян 
изисква към искането за разрешение за специално ползване на пътя 
чрез експлоатация на рекламно съоръжение, заинтересованото лице да 
приложи удостоверение за актуално състояние на съдебната 
регистрация, каквото не се изисква по чл. 16, ал.2 от НСПП. По този 
начин отново се констатира противоречие между цитираната 
разпоредба от местната наредба и разпоредбата от по-висок ранг, 
поради което първата се явява незаконосъобразна.

10. Според разпоредбата на чл.40, ал.1 от Наредбата на ОбС- 
Смолян, разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване 
и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения е 
задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла 
на глава осма, Раздел III от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,
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а съгласно чл.18, ал.1 от НСПП разрешението за специално ползване 
на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни 
и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя 
и в обслужващата зона е задължително условие за издаване на 
разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от ЗУТ.

В случая редакцията на чл.40, ал. 1 от Наредбата на ОбС- 
Смолян не обхваща всички хипотези,например по отношение 
изграждане на нови и ремонт на отделно стоящи съоръжения в обхвата 
на пътя и в обслужващата зона,като в тези случаи не представлява 
задължително условие за издаване на разрешение за строеж по 
смисъла на глава осма, раздел III от ЗУТ, което е задължително 
правило по НС1Ш.По такъв начин чл.40 ал. 1 от местната наредба не е 
синхронизиран със специалната НСПП.

11.Съгласно разпоредбата на чл.41 от Наредбата на ОбС- 
Смолян, разрешение за специално ползване на пътя чрез прокарване и 
ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения на 
техническата инфраструктура се изисква при : т. 1 полагане на проводи 
и съоръжения в обхвата на пътя в зоната от края на пътното платно до 
края на ограничителната строителна линия; т. 2 пресичане на пътя от 
подземни или надземни проводи и съоръжения; т.З реконструкция на 
подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя. 
Разпоредбата на чл.19 от НСПП предвижда друго: разрешението за 
специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на 
съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи 
съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона да се изисква 
при: 1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи 
съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона; 2. пресичане на 
пътя от подземни или надземни линейни съоръжения; 3. ремонт и 
реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи 
съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона.

При съпоставката на двете разпоредби е видно,че наредбата на 
ОбС-Смолян не изисква разрешение за изграждане на подземни и 
надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в 
обслужващата зона, както и при ремонт, не само при реконструкция на 
подземни или надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в 
обхвата на пътя и в обслужващата зона, докато НСПП изисква за 
такива дейности да има разрешение за специално ползване на пътя. 
Налице е отново противоречие между нормата на местната наредба и 
норма от по-висок ранг,което обуславя незаконосъобразност на 
нормата от местната наредба.

12. Съгласно чл.42 от наредбата на ОбС-Смолян, към 
искането по чл. 40 заинтересованото лице следва да прилага: 1.
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удостоверение за актуално състояние на съдебна регистрация, 2. копие 
от документ за платена такса; 3. технически или работен проект за 
съответния вид специално ползване на пътя. По същия въпрос чл. 20 от 
НСПП предвижда към искането за издаване на разрешение по чл.18 
заинтересуваното лице да прилага: 1. декларация по образец на 
администрацията управляваща пътя, с която се заявява, че при 
необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши 
това за собствена сметка; 2. удостоверение за наличие или липса на 
публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК; 3. копие от документа за 
платена такса за издаване на разрешението; 4. съгласуван от 
администрацията управляваща пътя, технически или работен проект за 
съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от 
органите на Министерството на вътрешните работи за част "Пътна" и 
част "Организация на движението"; 5. документ за собственост и скица 
на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при 
сключен договор за присъединяване между съответното 
експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда 
съоръжението, се представя само копието от договора; 6. нотариално 
заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се 
издава разрешението за специално ползване на пътя, в случаите, когато 
искането не се подава лично.

От изложеното следва, че съгласно на разпоредбите на 
Наредбата на ОбС-Смолян липсата на декларация по т.1, на 
удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 
ДОПК, съгласуван с администрацията управляваща пътя технически 
или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя, 
становище от органите на МВР, както и документи за собственост и 
скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, както 
и на нотариално заверено пълномощно по т.6, не са пречка за из даване 
на разрешение на специално ползване на пътя по местната наредба, 
докато разпоредбата на чл.20 от НСПП в такъв слечай не позволява 
издаване на разрешение без тези документи. При това положение 
чл.42 от Наредбата на ОбС-Смолян не е синхронизирана с текста на 
чл.20 от НСПП, което прави протеста основателен и в тази част.

13.Разпоредбата на чл.43 от Наредбата на ОбС-Смолян гласи, 
че: ал.1. Разрешение за специално ползване чрез прокарване на 
подземни и надземни проводи в обхвата на пътя се допуска, при 
условие, че проводът или съоръжението са проектирани така, че по 
време па експлоатация и в случай на авария няма да застрашават 
елементите па пътя и безопасността на движението, ал.2. 
Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез 
прокарване на подземни и надземни проводи и съоръжения и ремонт в 
обхвата на пътя може да бъде поискано и разрешение за специално 
ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и
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на земи в обхвата на пътя. ал.З В случая на внезапно произлезли 
повреди ремонтната дейност се осъществява съгласно чл.26, ал.4 от 
ЗП, като заедно с уведомяването на техническата служба на Общината 
се заплаща съответна такса за временно ползване на части от пътното 
платно и на земи в обхвата на пътя и се прилага проект ( схема) за 
временна организация на движението при извършване на ремонт.

Разпоредбата на чл.21 от НСПП, уреждащи същата материя, 
предвижда следното: чл.21, ал.1 Разрешението за специално ползване 
на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни 
и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на 
пътя и в обслужващата зона се издава, при условие че съоръженията са 
проектирани така, че по време на експлоатацията им и в случай на 
авария да не засягат елементите на пътя и да не застрашават 
безопасността на движението; ал.2 Разрешението за специално 
ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи 
подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в 
обхвата на пътя и в обслужващата зона се връчва на заинтересуваното 
лице след заплащане на дължимата такса; ал.З Когато няколко лица 
ползват един изкоп за полагане на линейни съоръжения, всяко от тях 
дължи такса по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция 
"Пътна инфраструктура”, в пълен размер, като всеки отделен проект 
подлежи на самостоятелно съгласуване; ал.4 В случай, че към 
съществуващите линейни съоръжения има свободни канали (тръби) и 
се иска прокарване на допълнителни оптични кабели в тях (в същото 
кабелно трасе), заинтересуваното лице, на което е издадено 
разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на 
подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в 
обхвата на пътя и обслужващата зона, е необходимо да уведоми 
Агенция "Пътна инфраструктура.

Разпоредбата на чл.22, ал.1 от НСПП гласи, че: 
Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез 
изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни 
линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в 
обслужващата зона може да бъде поискано и разрешението по глава 
пета за специално ползване на пътя при временно ползване на части от 
пътното платно и на земи в обхвата на пътя и в обслужващата зона; 
ал.2 За ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или 
отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона 
се изисква разрешение по глава пета за специално ползване на пътя 
чрез временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата 
на пътя и в обслужващата зона; ал 3 В случаите на внезапно 
произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява съгласно чл. 
26, ал. 5 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на 
съответното областно пътно управление, съответно техническата 
служба на общината, се заплаща дължимата такса за временното 
ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и се 
прилага проект (схема) за временна организация на движението при 
извършване на ремонт.
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Анализът на цитираните горни разпоредби води до извод, че 
разпоредбата на чл.43 от Наредбата на ОбС-Смолян противоречи с 
относимите й разпоредби по чл.21 и чл.22 от НСПП. Местната наредба 
не изисква разрешение за въпросното специално ползване при 
изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни 
линейни и отделно стоящи съоръжения, като същата предвижда 
издаване на разрешение само за прокарване на подземни и надземни 
проводи в обхвата на пътя. Местната наредба, допуска в случаите, 
когато се извършва специално ползване на пътя при ползване на 
свободни канали/тръби/ от съществуващи линейни съоръжения в 
обхвата на пътя и обслужващата зона при прокарване на допълнителни 
оптични кабели в тях (в същото кабелно трасе), заинтересуваното лице 
да не уведомява собственика на пътя за това, както и когато няколко 
лица ползват един изкоп за полагане на линейни съоръжения, всяко от 
тях да не заплаща такса в пълен размер или такса за всеки отделен 
проект, както и всеки отделен проект да не подлежи на самостоятелно 
съгласуване. В същото време НСПП задължително въвежда 
изисквания: за уведомяване на собственика на пътя, когато се 
извършва специално ползване на пътя при ползване на свободни 
канали от съществуващи линейни съоръжения в обхвата на пътя; 
задължение за съгласуване на всеки отделен проект и заплащане на 
такса в пълен размер за всеки проект поотделно. Освен това местната 
наредба предвижда, в случай на внезапно произлезли повреди, 
ремонтната дейност да се осъществява съгласно правилата на чл.26, 
ал.4 от ЗП, която норма е отменена с измененията на ЗП ДВ 
бр.101/2015г., в сила от 22.12.2015г. В тази хипотеза НСПП предвижда 
дейността да се осъществява съгласно чл.26, ал.5 ЗП.

Може да се отбележи също,че чл.22 а от НСПП предвижда 
нов раздел II на глава IV-Експлоатация на подземни и надземни 
линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в 
обслужващата зона, който не съществува в Наредбата на ОбС-Смолян.

От изложеното следва,че нормите на чл.40-43 от Наредбата 
на ОбС-Смолян противоречат със съответните текстове на чл.18 до 
чл.22 а включително от НСПП, което води до тяхната 
незаконосъобразност.

14. В глава Шеста, Административно наказателни 
разпоредби,в чл.49, ал.1 от Наредбата на ОбС-Смолян се предвижда 
налагане на глоба от 50 до 100 лв. за физически лица, които извършват 
или разпоредят да бъдат извършени посочените в т. 1-8 на същата 
алинея действия в обхвата на пътя, а ал.2 на същия член предвижда
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при повторно нарушение по ал. 1 глобата за тези лица да бъде от 100 
до 250 лв.

За същите нарушения разпоредбата на чл.52 от ЗП предвижда 
налагане на по-високи глоби, а именно глоба от 200 до 500 лв. за 
физическите лица, които извършат или разпоредят да бъдат извършени 
посочените по-нататък нарушения, а по ал. 2 на чл.52 от ЗП се 
предвижда за повторно извършване на нарушения по ал.1 наказание 
глобата от 500 до 1000 лв.Ето защо разпоредбата на чл. 49, ал.1 от 
Наредбата на ОбС-Смолян е в противоречие със законовата 
разпоредба на чл.52, ал.1 от ЗП, а разпоредбата на чл.49, ал.2 от 
Наредбата на ОбС-Смолян противоречи на предвидените наказания по 
чл. 52, ал.2 от ЗП.

15.В разпоредбата на чл. 50 ал.1 от Наредбата на ОбС-Смолян 
е предвидено наказание глоба от 100 до 1000 лв., ако деянието не 
представлява престъпление, за физически лица, нарушили
разпоредбите за забрана за строителство в ограничителните зони и 
извършване на действия извън специалното ползване, както и 
нормалното функциониране на водоотводнителните съоръжения или 
които извършат или наредят да бъдат извършени дейностите, посочени 
в т. 1-6 на същата разпоредба. Докато за същите административни 
нарушения разпоредбата на чл. 53 от ЗП предвижда по-високи 
наказания - глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява 
престъпление, за физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 25, 
чл. 26, ал. 1, т. 1, букви "в" и V ,  т. 2, ал. 2 и ал. 5 и чл. 41 или които 
извършат или наредят да бъдат извършени дейностите посочени в т. 1 
до 6 на същата норма.

От съпоставката на двете разпоредби може да се заключи, че 
от една страна Наредбата на ОбС-Смолян в чл.50, ал.1 предвижда по- 
ниски размери на наказанието глоба от визираните такива в разпоредба 
на чл.53 от ЗП, а от друга, в чл.50, ал.1, т.5 въвежда административна 
санкция за извършени от физически лица деяния, за които с 
измененията на ЗП и отмяната на б. „в“ и б.“г“ на т. 5 от чл.53 на ЗП 
(ДВ, бр. 39 от 2011 г.) административно-наказателната отговорност по 
ЗП е отпаднала. Законът за нормативните актове в чл.8 и чл.76 ал.З от 
АПК изискват Общинските съвети да приемат актове с местно 
значение в съответствие с действащите нормативни актове от по- 
висока степен,а не да им противоречат.

Разпоредбата на чл.50, ал.2 от Наредбата на ОбС Смолян 
предвижда при повторно нарушение от същите лица по ал.1, 
административно наказание глоба от 150лв. до 1500 лв. В случая
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същата разпоредба е в противоречие с разпоредбата на чл.53, ал.2 от 
ЗП, където за повторни нарушения по ал.1 глобата е от 2000 до 7000 
лв.По този начин разпоредбата от местната наредба е в противоречие 
със законовата разпоредба от ЗП,който е специалният закон.

16. В санкционната разпоредба на чл.51 от Наредбата на 
ОбС-Смолян се предвижда в случаите на нарушения по чл.49 и чл.50 
от нея на юридически лица и търговци, регистрирани по търговския 
закон, да се налага имуществена санкция от 150-1500 лв., а при 
повторно нарушение - от 250 до 2500 лв. По същата материя 
разпоредбата на чл. 54, ал.1 и ал.2 от ЗП сочи,че при нарушения по чл. 
52 на юридическите лица и на едноличните търговци се налага 
имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения 
по чл. 53 - в размер от 3000 до 8000 лв; при повторно нарушение по 
чл.52 санкцията е в размер от 2000 до 7000 лв., а при повторност по 
чл.53 - в размер от 4000 до 12 000 лв.Очевидно е несъответствието на 
текста от местната наредба с разпоредбите на чл.54 ал.1 и ал.2 от ЗП в 
частта за размера на предвидените имуществени санкции,което 
обуславя нейната незаконосъобразност в тази част.

По изложените съображения съдът приема, че протестът е 
основателен.Оспорените текстове от Наредбата за управление на 
общинските пътища в община Смолян са незаконосъобразни като 
приети в отклонение от законови норми от по-висок ранг и затова ще 
следва да бъдат отменени.

На основание чл.143 ал.1 от АПК Общински съвет 
гр.Смолян ще следва да възстанови направените разноски от Окръжна 
прокуратура гр.Смолян в размер на 20лв. за обявяване на оспорването в 
ДВ.

Мотивиран от гореизложеното, Административен съд 
гр.Смолян, в настоящия състав,

Р Е Ш И  :

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.1 ал.2,чл.28 ал.1, чл.ЗО ал.4, 
чл.31, чл.ЗЗ ал.2, чл.35 ал.2, чл.36, чл.37 ал.1 и ал.2, чл.38 ал.2, чл.40, 
чл.41, чл.42, чл.43, чл.49, чл.50 и чл.51 от Наредбата за управление на 
общинските пътища в община Смолян,приета с Решение №115 по 
Протокол №10/30.07.2008г. на Общински съвет-Смолян.

ОСЪЖДА Общински съвет гр.Смолян да заплати по 
сметката на Окръжна прокуратура гр.Смолян сумата 20лв. разноски по 
делото за публикуване на оспорването в Държавен вестник.
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РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред 
Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му 
на страните.

Решението да се обяви по реда на чл.194 от АПК при 
неподаване на касационна жалба,респективно протест, или ако такива 
са подадени,но са отхвърлени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


