
Р Е Ш Е Н И Е  № Л 9Л
ГР. СМОЛЯН, 12.09.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СМОЛЯНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито заседание 
на пети септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИГНАТ КОЛЧЕВ 
ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛ ЧАЛЪКОВ

КРАСИМИРА СЕЛЕНОВА

и секретар Златка Пичурова и с участието на прокурор Спас Динков, 
след като изслуша докладваното от съдията Селенова адм.д.№ 223/2017 г. 
по описа на САдмС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 185 и сл. от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) по жалба от СНЦ "Български 
правозащитен алианс" гр. Пловдив, срещу разпоредбите на чл. 91, т.2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на община Смолян, приета с Решение №666 от 11.05.2011 г. на 
Общински съвет гр. Смолян, изменена и допълнена с решение №25 от 
18.12.2015 г..

Оспорващият твърди, ч£ цитираната разпоредба е неясна и не 
отговаря на чл.9, ал.1 от ЗНА, както и в противоречие с чл.19, ал.1 от 
Конституцията, чл.8 от ЗНА и чл.76, ал.З от АПК. Излагат се доводи, че при 
определяне на недопускане до участие в провежданите от общината 
конкурси на лица, които са неизправни по правоотношение с общината или 
системно нарушават актове на общински съвет не е ясно основанието за 
недопускане на участници съгласно чл.91, ал.2 от цитираната наредба.

В съдебно заседание, жалбата се поддържа със становище от 
процесуален представител и прокурор от Окръжна прокуратура - Смолян.

Ответникът Общински съвет -  Смолян с процесуален представител 
оспорва жалбата, като излага доводи в писмени бележки за 
неоснователност, като оспорва размера на възнаграждението за адвокат.

Съобщението за постъпилата жалба е обявено по реда на чл. 181 във 
вр. чл. 188 от АПК. По делото не са встъпили заинтересовани страни по 
смисъла на чл. 189, ал.2 от АПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 186, ал.1 от АПК правото на оспорване 
на подзаконов нормативен акт принадлежи на гражданите, организациите и 
органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или 
могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. 
Като се има предвид предмета на дейност на жалбопу^зд^дади с оглед вида

АДМИНИСТРАТИ
гр. СМОЛЯ,

ВЯРНО С ОРИГ'
СЕКРЕТА^:



на регулираните обществени отношения, съставът на съда намира 
оспорването за допустимо.

При разглеждането му по същество, съдът установи следното:
Предмет на оспорване е разпоредбата на чл.91, ал.2 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
община Смолян, според която комисията не класира участника, в случай че 
установи, че е лице, „неизправно по правоотношение с общината и 
системно нарушава актове на общинския съвет“.

Между страните няма спор, че Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на община Смолян е 
приета от компетентен орган, в писмена форма, при спазване на 
изискванията за кворум и начин на гласуване, регламентирани в чл. 27, ал.4 
и ал.5 от ЗМСМА. Тя е удостоверена и обнародвана по предвидения за това 
ред. С оглед на това съдът приема, че е налице валиден нормативен 
административен акт, действащ към момента на оспорването.

По делото е приложена и комплектована цялата преписка по издаване 
на процесната наредба, от доказателствата, по която е видно, че 
производството е инициирано от Кмета на община Смолян и проекта 
съгласно чл.26, ал.З от ЗЕА е обявен на интернет страницата на Община 
Смблян.

По делото е спорно дали текста изписан в разпоредбата на чл.91, ал.2 
от Наредбата е неясен, и по този повод налице ли е противоречие със закона 
за нормативните актове и КОНСТИТУЦИЯТА, предвид използването на 
термина неизправност по правоотношение, съдът след като в самата наредба 
липсва легална дефиниция за неизправност намира, че посочената 
разпоредба е неясна и като такава не отговаря на разпоредбите, цитирани от 
жалбоподателя. Неясно е и описанието „системно нарушава актове на ОбС“, 
като отново липсва легална дефиниция на термина “системно“. Предвид 
изложеното намира изложените доводи за основателни, като се има предвид 
задължението на органа регулиращ обществени отношения да посочи 
конкретното поведение което се следва от лицата по отношение на които се 
отнасят с оглед определяне на точни критерии по спазването им.

С оглед на изложеното, съдът намира, че жалбата е основателна и 
оспорената НАРЕДБА в разпоредбите на чл. 91, ал.2 незаконосъобразна, 
като с оглед направеното възражение е за прекомерност на адвокатския 
хонорар същия следва да бъде определен с оглед сложността на делото и 
чл.8, ал.З от Наредба за адвокатските възнаграждения в минимален размер 
на 500 лева, поради което и на основание чл. 193, ал.1 и пр.2, във вр. чл. 146, 
т. 4 от АПК, съдът

ОТМЕНЯ по жалба от СЕ1Ц "Български правозащитен алианс" гр. 
Пловдив, разпоредбата на чл. 91, т.2 от Наредбата за реда за придобиване,

Р Е Ш И :

управление и разпореждане Смолян,



г

приета с Решение №666 от 11.05.2011 г. на Общински съвет - Смолян, 
изменена и допълнена с решение №25 от 18.12.2015 г.

Осъжда Община Смолян да заплати на СНЦ "Български правозащитен 
алианс" гр. Пловдив, разноски в размер на 537 лева.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване 
на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


