
РЕШЕНИЕ

Номер ini Година 30.10.2019 Град Смолян

На

В ИМЕТО НА НАРОДА 

Административен съд - Смолян

Г одина29.10 2019

В публично заседание в следния състав:

Председател: Игнат Колчев Секретар: Веселка Георгиева

Членове: Добринка Грибачева Прокурор: Станчо Станчев

Красимира Селенова

като разгледа докладваното от съдията Игнат Колчев

Административно дело

номер 20197230700367 по описа за 2019 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по Протест подаден от Станчо 
Станчев-прокурор при Окръжна прокуратура гр. Смолян срещу Наредба за 
управление на отпадъците в община Смолян, приета с решение №711 по 
протокол №38/27.06.2014г. на ОбС-Смолян в нейната цялост, алтернативно 
срещу нейните разпоредби както следва: чл.26, ал.2, ал.З, ал.4, ал.5 и ал.6; чл. 
95, ал.2.

Твърди се в протеста, че при приемане на наредбата е допуснато съществено 
нарушение на предвидените в чл. 26 ЗНА правила, тъй като не са били изготвени 
мотиви, с оглед на което са нарушени принципите на обоснованост, стабилност, 
откритост и съгласуваност. Липсвали и доказателства за действително 
проведено обществено обсъждане.

Алтернативно се развиват доводи за незаконосъобразност на отделни 
текстове от протестираната наребда- нормите на чл.26, ал.2, ал.З, ал.4, ал.5 и ал.
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6; чл. 95, ал.2.

По тези съображения моли съда да постанови съдебен акт в горния смисъл.

В съдебно заседание протеста се поддържа от прокурор Станчев от ОП- 
Смолян.

За ответника юриск. Карамучев оспорва протеста. Заема становище, че преди 
приемане на протестираната наредба е проведено обществено обсъждане на 
25.04.2014г. Факта, че не са публикувани мотивите и доклада за приемането на 
тази наредба не касаят нейната законосъобразност. Моли съда да се произнесе в 
този смисъл.

След преценка на изложеното в протеста, като взе предвид становищата на 
страните и събраните по делото доказателства съдът направи следните 
фактически и правни изводи:

Протеста е процесуално допустим. Разгледан по същество е основателен по 
следните съображения:

Безспорно е, че Наребда за управление на отпадъците в община Смолян е 
приета с решение №711 по протокол №38/27.06.2014г. на ОбС-Смолян при 
необходимия кворум с 19 гласа "За", трима "против" и трима "Въздържал се.

По делото са представени доказателства, че на интернет страницата на 
Община Смолян е публикувано обявление от 25.04.2014г., с което са уведомени 
всички граждани за публикувания проект за наредба. Отправена е покана до 
неограничен кръг субекти след изтичане на 14-дневен срок, на 16.05.2014г. да 
присъстват на обществено обсъждане на проекта за подзаконов нормативен акт.

Не се спори, че към проекта за наредба не са публикувани мотиви. Счита се, 
че това не съставлява незаконосъобразност и не влияе на законосъобразността 
на наредбата.

АССм в настоящия си съдебен състав счита, че при приемане на наредбата е 
допуснато съществено нарушение на правилата, предвидени в нормата на чл. 26, 
ал.З ЗНА. Съгласно цитираната правна норма преди внасянето на проект на 
нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят 
на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция 
заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на 
въздействието по чл. 20. Когато съставителят на проекта е орган на
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изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени 
консултации, а когато е орган на местното самоуправление -  на интернет 
страницата на съответната община и/или общински съвет. Нормата е 
императивна и дължимото от компетентния административен орган поведение 
не може да бъде заместено с бездействие.

В трайната си практика си ВАС / напр. Решение № 1278 от 30.01.2019 г. на 
ВАС по адм. д. № 7825/2017 г., III о., / приема, че липсата на приложени към 
проекта за нормативен акт ясни мотиви и публикуването им при провеждане на 
производството по приемане на акта, ограничава във недопустимо висока 
степен възможността за пълноценно и своевременно участие на заинтересовани 
лица и организации в производството по приемане на подзаконовия нормативен 
акт. Това принципно положение предвид императивния характер на нормата не 
подлежи на различно от посоченото тълкуване и следва да се приеме, че липсата 
на предварително публикувани мотиви винаги недопустимо ограничава правата 
на заинтересованите лица и е съществен порок в процедурата. Макар и в случая 
да е отправена покана за провеждане на обществено обсъждане, при липсата на 
мотиви към проекта за подзаконов нормативен акт общественото обсъждане е 
формално и непълноценно. Това е така, закото без изложени мотиви към проекта 
е неустановима волята на нормотвореца, наличието на обществени отношения 
които налагат приемането на този нормативен акт и пр. Липсата на мотиви 
нарушава съществени принципи в процеса на създаване на нормативните актове, 
прокламирани в нормата на чл. 26, ал.1 ЗНА.

Предвид изложените мотиви внесеният от ОП-Смолян протест е основателен 
и не следва да се разглежда при условията на алтернативност относно 
законосъобразността на текстовете на чл.26, ал.2, ал.З, ал.4, ал.5 и ал.6; чл. 95, 
ал.2.

Ще следва при постановяване на решението да бъде осъден ОбС-Смолян да 
заплати на ОП-Смолян направени разноски по делото в размер на 20 лв. за 
публикуване на обявлението в ДВ.

Мотивиран от горното АССм в настоящия си съдебен състав
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ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Смолян Наредба за 
управление на отпадъците в община Смолян, приета с решение №711 по 
протокол №38/27.06.2014г. на ОбС-Смолян в нейната цялост като 
незаконосъобразна.

ОСЪЖДА Общински съвет-Смолян да заплати на Окръжна прокуратура- 
Смолян направените деловодни разноски в размер на 20 лв. за публикация в ДВ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на 
страните.

При липса на подадени в срок касационна жалба или протест или те са 
отхвърлени от ВАС, постановеното решение да се обнародва по начина, по 
който е била обнародвана отменената наредба и влиза в сила от деня на 
обнародването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ:

4

4#


