
Р Е Ш Е Н И Е 
  

Номер 2338             Година 11.12.2018            Град Бургас 
  

В ИМЕТО НА НАРОДА 
  
Административен съд Бургас, ХVІ-ти състав на двадесет и втори ноември две 

хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав: 
  
                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА 
                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела 

ДРАГНЕВА 
                                                                                                          2.Веселин ЕНЧЕВ 
  
Секретаря Сийка Хардалова 
Прокурор Христо Колев 
Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно административно 

дело номер 2525 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид 

следното: 

Производството е по реда на чл.185 и следващите от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 
Образувано е по протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Бургас 

против разпоредбите на чл.26 и чл.55 от Наредба №1 за опазване на обществения 

ред, околната среда и приветливия вид на населените места и превантивната работа 

по опазване живота, здравето и имуществото на гражданите и юридическите лица в 

Община Руен (Наредбата). Счита, че Наредбата в посочената и́ част е 

незаконосъобразна и противоречи на нормативни актове от по-висока степен. 

Прави искане разпоредбата на чл.55 да бъде отменена, като незаконосъобразна, а 

разпоредбата на чл.26 да бъде прогласена за нищожна и да се присъдят 

направените разноски. 
Ответникът – Общински съвет Руен редовно уведомен, не изразява 

становище по направеното оспорване. 
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди 

доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното: 
С докладна записка изх.№ IX-526/23.02.2004г. от кмета на община Руен е 

внесено предложение до Общински съвет Руен относно приемане на Наредба за 

опазване на обществения ред и превантивната работа по опазване живота, здравето 

и имуществото на гражданите и юридическите лица в Община Руен. 
С решение по т.3 от протокол № 4/16.03.2004г. на заседание на Общински 

съвет Руен, с мнозинство от 28 гласа „за“ е взето решение, с което се приема 

Наредбата. С това решение са приети и процесните разпоредби на чл.26 и чл.55 от 

Наредбата. 
Наредбата е изменяна и допълвана от Общински съвет Руен с решение № 31 

от протокол № 30/06.03.2008г. и с решение № 260 от протокол № 26/20.10.2017г.. С 

решение № 283 от протокол № 28/14.12.2017г. е променено наименованието на 

процесната Наредба, а именно Наредба №1 за опазване на обществения ред, 



околната среда и приветливия вид на населените места и превантивната работа по 

опазване живота, здравето и имуществото на гражданите и юридическите лица в 

Община Руен. 
Наредбата е подзаконов нормативен акт, чието оспорване пред съда е 

регламентирано в дял трети, раздел ІІІ чл.185-194 от АПК. 
Протестът е процесуално допустим, като подаден от надлежна страна, имаща 

право и интерес от направеното оспорване, а разгледан по същество е основателен. 
Съгласно чл.186, ал.1 от АПК, право да оспорват подзаконов нормативен акт 

имат 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, а съгласно ал.2 прокурорът може да подаде протест срещу 

акта. 
Съгласно чл.187, ал.1 от АПК, упражняване на процесуалното право на 

протест в този случай не е обвързано с преклузивен срок. 
Съгласно чл.168, ал. 1 от АПК, приложим в настоящото производство по 

силата на препращащата разпоредба на чл.196 от АПК, съдът не се ограничава само 

с обсъждане на основанията, посочени от оспорващите, а е длъжен въз основа на 

представените от страните доказателства да провери законосъобразността на 

оспорената разпоредба на Наредбата, на всички основания по чл.146 от АПК. 
Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство са разпоредбите 

на чл.26 и чл.55 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, околната среда и 

приветливия вид на населените места и превантивната работа по опазване живота, 

здравето и имуществото на гражданите и юридическите лица в Община Руен. 

Съгласно чл.26 от Наредбата „Който изхвърля или стоварва смет, сгурия, пръст, 

тор, строителни или други отпадъци  извън определените и обозначени за тази 

цел места от общинската администрация , се наказва с глоба от 50,00 до 300,00 

лв.“, а съгласно чл.55 „За провеждане на манифестация организаторите 

уведомяват писмено общината най-малко 5 дни преди провеждането й, а в 

неотложни случаи 2 дни, като се посочват целта, времето, пътя на движение и 

предполагаемия брой участници.“. 
Обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната 

администрация са уредени със ЗМСМА, чиито разпоредби очертават правният 

статут и компетентността на общинския съвет. Като органи на местното 

самоуправление на територията на съответната община, общинските съвети, 

решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил 

в тяхната компетентност. По силата на чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл.8 от 

ЗНА и с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените им правомощия, 

те са овластени да издават административни актове, включително и подзаконови 

нормативни актове под формата на наредби, с които уреждат, съобразно 

нормативни актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение. 
Оспорените разпоредби са приети в установената от закона писмена форма, 

но са нищожни. 
Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Наредбата е 

нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или 

подразделения на нормативен акт от по-висока степен, а съгласно чл.8 от 

ЗНА,  всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно 
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нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения 

с местно значение. 
В случая, оспорената разпоредба на чл.26 от Наредбата урежда налагането на 

административни наказания на лицата, които изхвърлят отпадъци извън 

определените и обозначени за тази цел места, а разпоредбата на чл.55 урежда реда 

за провеждане на манифестации, като посочените разпоредби са приети от 

Общински съвет Руен без да е налице законова делегация за това. 
Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1, т.1 от Закона за управление на 

отпадъците(ЗУО), физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за 

това места или в съдове или торби, различни от определените от общината за 

измерване на количество битови отпадъци по чл. 67, ал. 8 от Закона за местните 

данъци и такси, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. Разпоредбата на чл.22 от ЗУО, 

делегира правомощия на общинските съвети да приемат наредба, с която да се 

определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови 

и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, 

масово разпространени отпадъци, на територията на общината, както и 

заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ, но не и да 

определят вида и размера на административните наказания при неспазване на 

законовите разпоредби. С приемане на процесната разпоредба фактически се 

преуреждат обществени отношения, регулирани от нормативен акт от по-висока 

степен - ЗУО. След като Общинският съвет не е бил овластен да приема процесната 

норма, тя е приета без наличие на законова делегация. Липсата на материална 

компетентност на Общински съвет Руен, да приеме разпоредбата на чл.26 от 

Наредбата, води до нищожност на същата и доколкото тя има самостоятелно 

значение това не води до нищожност на цялата Наредбата. 
В допълнение на изложеното следва да се има предвид, че доколкото тази 

разпоредба противоречи на ЗУО, то тя фактически и не следва да се прилага с 

оглед нормата на  чл.15, ал.3 от ЗНА, съгласно която ако постановление, 

правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока 

степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт. 
Втората оспорена разпоредба, а именно на чл.55 от Наредбата, както вече бе 

посочено, урежда условията за провеждане на манифестация на територията на 

Община Руен, в частност срока за уведомяване на кмета на общината. Редът и 

гаранциите за организиране и провеждане на събрания, митинги и манифестации са 

уредени в закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ), като в него 

не са делегирани правомощия на общинските съвети да приемат наредба, с която 

да уреждат тези обществени отношения с местно значение. Ето защо, Общинският 

съвет не е бил овластен да приема процесната норма и тя е приета без наличие на 

законова делегация. Липсата на материална компетентност на Общински съвет 

Руен, да приеме разпоредбата на чл.55 от Наредбата, води до нищожност на 

същата. 
В допълнение на изложеното, следва да се има в предвид и че съгласно 

разпоредбата на чл.11 от ЗСММ, организаторите на манифестация уведомяват 

писмено кмета на общината за целта, времето и пътя на движението на 

манифестацията най-малко 72 часа преди провеждането и́, а в неотложни случаи - 



най-малко два дни. Предвиждайки различен срок за уведомяване на кмета, с 

процесната норма се уреждат обществени отношения, регулирани от нормативен 

акт от по-висока степен – ЗСММ. Доколкото процесната разпоредба на чл.55 от 

Наредбата е в противоречие с разпоредбата на чл.11 от ЗСММ, то тя фактически не 

следва и да се прилагат с оглед нормата на  чл.15, ал.3 от ЗНА. 
При този изход на спора и на основание чл.143, ал.1 и ал.2 от АПК, във 

връзка с чл.196 от АПК, в полза на Окръжна прокуратура следва да бъдат 

присъдени направените по делото разноски в размер на 20,00 лева, платена такса за 

обнародване на оспорването в Държавен вестник. 
Мотивиран от изложеното и на основание чл.193, ал.1 от АПК, 

Административен съд Бургас, ХVІ-ти състав, 
  

РЕШИ: 
  

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл.26 от Наредба № 1 за 

опазване на обществения ред, околната среда и приветливия вид на населените 

места и превантивната работа по опазване живота, здравето и имуществото на 

гражданите и юридическите лица в Община Руен, със следното 

съдържание: „Който изхвърля или стоварва смет, сгурия, пръст, тор, строителни 

или други отпадъци  извън определените и обозначени за тази цел места от 

общинската администрация , се наказва с глоба от 50,00 до 300,00 лв.“. 
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл.26 от Наредба № 1 за 

опазване на обществения ред, околната среда и приветливия вид на населените 

места и превантивната работа по опазване живота, здравето и имуществото на 

гражданите и юридическите лица в Община Руен, със следното съдържание: „За 

провеждане на манифестация организаторите уведомяват писмено общината 

най-малко 5 дни преди провеждането й, а в неотложни случаи 2 дни, като се 

посочват целта, времето, пътя на движение и предполагаемия брой участници.“. 
ОСЪЖДА Община Руен да заплати в полза на Окръжна прокуратура Бургас 

разноски по делото в размер на 20,00 лева (двадесет лева). 
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен 

административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните. 
РЕШЕНИЕТО да се обнародва по реда на чл.194 от АПК, при 

неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени. 
  
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ:1. 

                                                                    

   
                                                                                                      2. 

 


