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С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК 
като Ответник
Област СТАРА ЗАГОРА ГР.КАЗАНЛЪК

Приложено, изпращаме Ви препис от Касационна жалба с приложенията, 
вх. № 6899/2019г., подадена чрез Административен съд - Стара Загора' 
Административно отделение V състав, срещу Решение № /10.12.2019г. по 
Административно дело № 617/2019г., до Върховен административен съд.

В 14-дневен срок можете да подадете писмен отговор.
С писмена молба можете да заявите желание да ползвате правна помощ, 

при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, 
съгласно чл.46, ал.З от ГПК п р о к у р о р  п р и  о к р ъ ж н а  п р о к у р а т у р а  - с т а р а  за г о р а
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщ ението.'

Допълнение съгл. чл.5 ал.2 от Наредба №7/2008 МП

ДЕЛОВОДИТЕЛ:
/ |д.ВАСИЛЕВ А/



АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Връчване на преписи от жалбата и протеста и отговор по тях
Чл. 163. (1) Ако >(<албата или протестът са допустими, съдията-докладчик разпорежда преписи от тях да бъдат 
изпратени на страните.
(2) В 14-дневен србк от получаването на преписа всяка от страните може да представи писмен отговор и да 
посочи доказателства. Писмените доказателства, с които страната разполага, се прилагат към отговора.

г р а ж д а н с к и  п р о ц е с у а л е н  к о д е к с
Предоставяне на правна помощ
Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.
ЗАКОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.
Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон 
задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.
(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, 
подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за 
заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите иа правосъдието изискват това.
(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа иа 
представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за 
заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:
1. доходите на лицето или семейството;
2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта и
7. други констатирани обстоятелства.



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр.СТАРА ЗАГОРА

№ 4986/2019
( при отговор цитирай номера )
..1& Ш 019 г.

ЧРЕЗ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 
СТАРА ЗАГОРА

ДО
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 
СОФИЯ

К А С А Ц И О Н Н А  Ж А Л Б А

от Окръжна прокуратура Стара Загора, в качеството на представляващ Прокуратура 
на Република България със седалище гр. София, ул.„ Витоша № 2

против: Решение №480 от 10.12.2019г., постановено по адм.дело № 617/2019г. по 
описа на Административен съд -  Стара Загора

Правно основание: чл.208 и сл. от АПК

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

На основание чл. 211 ал. 1 от АПК, при спазване на законоустановения срок, 
депозирам настоящата касационна жалба срещу Решение № 480 от 10.12.2019г., 
постановено по адм.дело № 617/2019г. по описа на Административен съд -  Стара 
Загора, с което е отхвърлен Протест от Окръжна прокуратура -  Стара Загора с 
който е оспорена разпоредбата на чл.90 ал.1 от Наредба № 15 за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 
276/24.09.2009г. на Общински съвет -  Казанлък, изм. с Решение № 166/09.04.2012г. 
на Общински съвет -  Казанлък.

В решението си съдът е посочил, че липсата на регламентирано в разпоредбата 
на чл.90 ал.1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, издаване на заповед от Кмета на Община Казанлък за 
отдаване под наем на имоти общинска собственост, след провеждането на публичен 
търг или публично оповестен конкурс, не обуславя извод за незаконосъобразност на 
регламентацията като противоречаща на нормата на чл.14 ал.2 от ЗОбС. За да е 
налице противоречие на подзаконов нормативен акт с нормативен акт от по- висока 
степен по смисъла на чл.15 от ЗНА, е необходимо да бъде установено несъответствие 
/несъобразяване/ на съдържащата се в подзаконовия нормативен акт правна уредба с 
правната регламентация, установена е нормативен акт от по — висока степен. В този
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смисъл липсата на правна уредба /непълнотата на нормативната регламентация/ не 
може да обуслови нейната незаконосъобразност.

В решението си съдът е посочил, че съгласно разпоредбата на чл.14 ал.2 във 
вр. с ал.1 от ЗОбС, отдаването под наем на свободни нежилищни имоти -  частна 
общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината 
или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, се извършва от кмета 
на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, 
освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или 
конкурс или е определен друг ред. В изречение второ на чл.14 ал.2 от ЗОбС е 
предвидено, че въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор 
за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице . От 
посочената нормативна регламентация е видно, че законът не изисква въз основа на 
резултатите от търга/конкурса кметът на общината да издава нарочна заповед преди 
сключването на договор за наем. След като приложимият материален закон -  
Законът за общинската собственост не предвижда след провеждането на публичен 
търг или публично оповестен конкурс в хипотезата на чл.14 ал.2 от ЗОбС, 
издаването на заповед от кмета на общината за отдаването под наем на имота -  обект 
на търга/ конкурса ( за разлика от регламентацията по чл.35 ал.6 от ЗОбС относно 
продажбата на имоти и вещи -  общинска собственост ), следва извода, че 
обективирано в заповед волеизявление на кмета на общината за отдаването под наем 
на общинския имот не се изисква по императивен начин от закона.

Поради изложените съображения съдът е приел, че разпоредбата на чл.90 ал. 1 
от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
не противоречи на чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост или на друга 
разпоредба от нормативен акт от по -  висока степен, поради което оспорената 
разпоредба не е незаконосъобразна на соченото в протеста основание. По отношение 
на посочената разпоредба на чл.90 ал.1 от Наредба № 15 за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество съдът не е констатирал нито нарушаване на 
общия принцип по чл.15 ал.1 от ЗНА, нито противоречие с императивна правна 
норма на ЗОбС , нито наличието на друго основание за отмяната й като материално 
незаконосъобразна, поради което е отхвърлил като неоснователен подаденият от ОП 
-  Стара Загора протест.

Считам, че постановеното от Старозагорски административен съд решение е 
неправилно поради следните съображения:

Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество регламентира разпореждането е имоти -  общинска собственост на 
подзаконово ниво, в т.ч. условията и реда за провеждане на публични търгове и 
публично оповестени конкурси за продажба на общинска собственост. В чл.90 ал.1 
от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
не е регламентирано при приключване на търга за отдаване под наем на общинска 
собственост да се издава заповед от кмета на общината съобразно разпоредбата на 
чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост.

Вместо изискване за издаването на заповед и връчването й на участниците в 
търга / конкурса в чл.90 ал.1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество е определено, че протоколът от работата на 
комисията се изпраща на спечелилото търга лице, а останалите участници се 
уведомяват от председателя на комисията с писмо с обратна разписка.
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Съпоставката и анализът на текста спрямо изискванията на нормативните 
актове от по -  висока степен налагат следните изводи:

Съгласно чл.14 ал.2 от ЗОбС отдаването под наем на имоти по чл.14 ал.1 от 
ЗОбС се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или 
публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под 
наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. На това 
основание правомощието да отдава имоти общинска собственост под наем е на 
кмета на общината, като за изпълнението му кметът издава заповеди ( чл.44 ал.2 от 
ЗМСМА ). Комисията по чл.90 ал.1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, която се назначава за провеждането на 
търговете и конкурсите при отдаването под наем на имоти общинска собственост е 
помощен орган, т.е. само подпомага кмета на общината при фактическото 
изпълнение на неговото правомощие. Процедурите следва да бъдат открити на 
основание /с издаването на заповед от кмета на общината и съответно да приключат 
със заповед на кмета на общината за определяне на спечелилия участник. С оглед на 
това, приключването на търга или конкурса не следва от това, че комисията е 
съставила протокол с предложение до кмета на общината за класиране на 
участниците, тъй като същата не е компетентният орган, който определя участника 
спечелил търга, а само предлага такъв. По силата на закона компетентният орган е 
кметът на общината, който е длъжен да направи волеизявление в свой изричен 
индивидуален административен акт — заповед. Същият се съобщава на лицата, 
участвали в процедурите по АПК, за да могат да упражнят своето право на защита. 
Договорът, който сключва кметът на общината с наемодателя е едно гражданско 
правоотношение между равнопоставени страни и не представлява волеизявление на 
орган на изпълнителната власт на общината в изпълнение на правомощията му да 
отдава под наем имоти общинска собственост.

Предвид гореизложеното, моля да отмените Решение № 480 от 10.12.2019г., 
постановено по адм.дело № 617/2019г. по описа на Административен съд — Стара 
Загора, като неправилно поради нарушение на материалния закон - отменително 
основание по чл. 209, ал. 1, т. 3 от АПК.

ПРОКУРОР В ОП:

/ КОНСТАНТИН ТАЧЕВ/
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