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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5
от 11 май 2017 г.

УКАЗ № 124

по конституционно дело № 12 от 2016 г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

Конституционният съд в състав: председател Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев,
Мариана Карагьозова-Финкова, Константин
Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска,
при у частието на сек ретар-протоколиста
Кристина Енчева разгледа в закрито заседание на 11 май 2017 г. конституционно дело
№ 12/2016 г., докладвано от съдията Мариана
Карагьозова-Финкова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и
4 от Конституцията на Република България.
Делото е образувано по искане на четиридесет и девет народни представители от 43-то
Народно събрание на основание чл. 150, ал. 1
от Конституцията.
На заседание, проведено на 13 октомври
2016 г., Конституционният съд с определение
по допустимост е приел да разгледа по същество искането на четиридесет и девет народни
представители от 43-то Народно събрание за
установяване на противоконституционност и
за установяване на несъответствие с чл. 63 от
Договора за функциониране на Европейския
съюз (ДФЕС) на § 18, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за енергетиката (ПЗР ЗИДЗЕ) (ДВ, бр. 56 от
24.07.2015 г.).
Становища са постъпили от Министерския съвет, Министерството на енергетиката,
Министерството на земеделието и храните,
Комисията за енергийно и водно регулиране,
Агенцията за устойчиво енергийно развитие
и Комисията за защита на конкуренцията.
Представени са становища и от Института
по енергиен мениджмънт, Съюза на производителите на екологична енергия, Асоциацията
на производителите на екологична енергия,
Българската соларна асоциация, Българската ветроенергийна асоциация, Българската
стопанска камара, Българската търговскопромишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал и Българската асоциация
по европейско право.
От поканените изтъкнати специалисти
правно мнение е изразено от проф. дюн Ангел
Калайджиев.
В искането, на първо място, се твърди нарушаване на принципа на правовата държава,
прогласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Като се позовава на утвърденото в доктрината и конституционната практика разбиране за правовата държава, във формален и

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Н.Пр. г-н Камило Дзуколи – извънреден и пълномощен посланик на
Суверенния военен хоспиталиерен орден на
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Издаден в София на 10 май 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
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материален смисъл, вносителят на искането
поддържа, че предписанията на § 18 ПЗР
ЗИДЗЕ са в противоречие със съществени
проявления и изисквания на този конституционен принцип – нормативните актове да бъдат
ясни, точни и безпротиворечиви, законовите
разпоредби да съответстват на целите на закона, да не нарушават изискването за правна
предвидимост и правна сигурност, както и
с изискването ограничения в правата да се
установяват само при спазване принципа на
пропорционалност.
Привеждат се доводи, че правилата в § 18
ПЗР ЗИДЗЕ нарушават този принцип, тъй
като противоречат на установените в чл. 2,
ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми
източници (ЗЕВИ) (ДВ, бр. 35 от 3.05.2011 г.)
цели на законодателството в областта, свързана с енергия от възобновяеми източници
(ВИ). Твърди се, че оспорените разпоредби
противоречат и на чл. 1 от Директива 2009/28/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
и за изменение и впоследствие за отмяна на
директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, която
задължава държавите членки да насърчават
производството на енергия от ВИ (Директива
2009/28/ЕО).
Разпоредбите в § 18 ПЗР ЗИДЗЕ, счита вносителят на искането, по същество нарушават
началата за предвидимост и правна сигурност.
Те имат за ефект промяна на цената на изкупуваната електроенергия, която е фиксирана
и гарантирана за целия срок на договорите
за изкупуване, съобразно действащите към
момента на сключването им ясни законови
правила с цена, която според вносителя не е,
а и няма как да е известна, нито предвидима,
за производителите, попадащи в обхвата на
коментираните разпоредби. С уреждането
є се създава опасност от невъзможност за
тези производители на енергия от ВИ да не
могат да обслужват плащанията си, което
ще засегне не само тях, но и сигурността на
енергийната система на страната. Поддържа
се, че липсата на предвидимост и сигурност
на енергийната политика на страната има
отрицателен ефект за инвестиционните условия в България.
Вносителят твърди, че оспорените разпоредби противоречат и на правила от международни договори, по които Република България
е страна, уреждащи задължение за държавата
да защитава чуждестранните инвестиции и
да не накърнява с неоправдани или дискриминационни мерки тези инвестиции.
Противоречие с принципа на правовата
държава се поддържа и поради твърдяно нарушаване на изискването да бъдат закриляни
законно придобитите права и недопустимост
те да бъдат засягани от ретроактивни мерки.
Засягането на твърдените придобити права
се свързва с предвиденото в § 18, ал. 1 ПЗР
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ЗИДЗЕ приложение на нормата на чл. 31,
ал. 8 ЗЕВИ и спрямо проекти, по отношение
на които заявления за подпомагане са постъпили преди влизане на същия закон в сила.
Вносителят на искането счита, че е налице
противоречие на оспорените правила в § 18
ПЗР ЗИДЗЕ и с чл. 19, ал. 2 и 3 от Конституцията. Изразява се мнението, че разглежданата
норма има неблагоприятно въздействие върху
инвестиционната среда и води до сериозно
нарушаване на правата на определена група
стопански субекти в противоречие с принципа за защита на инвестициите и стопанската
дейност на българските и чуждестранните
физически и юридически лица, установен в
чл. 19, ал. 3 от Конституцията. Твърди се,
че прилагането на § 18 ПЗР ЗИДЗЕ води до
намаляване на очакваните приходи на производителите на енергия от ВИ, планирани
на базата на действащ закон и сключени
дългосрочни договори. Това нарушаване на
икономическите права на определена група
стопански субекти, според вносителя, е в
несъответствие с конституционния принцип
на гарантиране на еднакви правни условия за
осъществяване на стопанска дейност (чл. 19,
ал. 2 от Конституцията), както и с принципа
на закрила и подпомагане на инвестициите
и икономическата дейност (чл. 19, ал. 3 от
Конституцията). Поддържа се, че в предметния
обхват на чл. 19, ал. 3 от Конституцията влиза
и правна защита на „легитимни очаквания“.
Оспорваната норма, според вносителя, като
намалява преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия от ВИ, води до
намаляване на легитимно очакваните приходи
на производителите на такава енергия. В искането се привеждат доводи, че с оспорените
законови разпоредби са нарушени и разпоредби
на Конвенцията за защита правата на човека
и основните свободи (КЗПЧОС).
Вносителят на искането счита също така,
че оспорените разпоредби са в несъответствие
с правилото в чл. 63 ДФЕС. Поддържа се, че
приложените от държавата чрез приемането на
§ 18 ПЗР ЗИДЗЕ ограничителни мерки засягат
негативно свободата на движение на капитали
в два основни аспекта: първо, те засягат вече
реализирани инвестиции в страната, тъй като
променят едностранно правната рамка и засягат последиците на сключени и действащи
от години търговски договори – така остават
излъгани предвижданията на инвеститорите за
възвръщаемост на вложени финансови средства, направени при наличието на съвършено
различна правна среда; второ, непредвидимите и неадекватни ограничителни мерки са в
състояние да разколебаят и дори да отблъснат
потенциалните инвеститори от инвестиции
в сектора на производство на електрическа
енергия от ВИ в страната.
В п редставени т е о т заин т ересовани т е
инстит у ции становища, с изк лючение на
становището на Комисията за защита на
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конкуренцията, е ясно изразена позицията, че
искането на народните представители е изцяло
неоснователно и следва да бъде отхвърлено.
Обобщено, в тези становища се поддържа,
че с § 18 ПЗР ЗИДЗЕ се постига преодоляване на едно привилегировано положение на
стопанските субекти, попадащи в обхвата на
ал. 1 от същия параграф, резултат от тяхното
изключване от приложното поле на чл. 31,
ал. 8 ЗЕВИ при влизането сила на този закон
на 3.05.2011 г., и че тази промяна е в пълно
съответствие с развиващата се правна рамка
на ЕС и на националното законодателство в
сектор енергия от ВИ. Като неоснователно се
отхвърля и твърдяното в искането засягане, с
обратна сила, на легитимни правни очаквания и придобити права на производителите
на енергия от ВИ. Комисията за защита на
конкуренцията преценява ефекта на § 18 ПЗР
ЗИДЗЕ в контекста на конкурентноправен
анализ и приема, че оспореният законов
текст би могъл да наруши принципа, прогласен в чл. 19, ал. 3 от Конституцията, тъй
като непосредствено се засягат легитимните
очаквания на предприятията, започнали да
реализират своите инвестиционни планове
при действието на правен режим, гарантиращ
им дефинирана в закона схема за подпомагане.
В шест от предоставените девет становища
от поканените неправителствени организации
със съответните особености в аргументацията
и акцентите се споделя изцяло позицията на
вносителя на искането. Сочат се допълнителни аргументи в подкрепа на твърдяното в
искането противоречие на разпоредбите в § 18
ПЗР ЗИДЗЕ с чл. 4, ал. 1 и чл. 19, ал. 2 и 3 от
Конституцията и се аргументира противоречие
с чл. 17 и 5 (становище на СПЕЕ), както и с
чл. 7 и 15 (становище на БСА) от Конституцията. Твърди се, че се засягат основни права
от Хартата на основните права на Европейския съюз (ХОПЕС), а именно – правото на
собственост и правото на еднакво третиране
от закона, както и че § 18 ПЗР ЗИДЗЕ влиза
в противоречие с редица международни договори, по които Република България е страна.
Поддържа се, че с оспорените текстове се
въвеждат непредвидими и неадекватни ограничителни мерки, които в крайна сметка могат
да възпрепятстват движението на капитали,
част от които са инвестициите. В становището на Българската асоциация по европейско
право е представена богата практика на Съда
на ЕС (СЕС), преценена като релевантна на
тезите на вносителя на искането.
Асоциацията на индустриалния капитал,
Българската стопанска камара и Институтът по
енергиен мениджмънт не подкрепят искането
на народните представители. Поддържа се с
допълващи се доводи, че до приемането на
атакуваните разпоредби е допуснато „двойно
субсидиране и прекомерна държавна помощ“
за производителите на електроенергия от ВИ.
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Като неоснователно се счита твърдението
на вносителя, че е нарушено изискването
„да се гарантират легитимните очаквания
на инвеститорите относно възвръщаемостта
на съществу ващите инвестиции“ именно
поради факта, че изграждането на обектите,
представляващи тези инвестиции, е станало с
подкрепа на публични средства. Изразява се
виждането, че предписанията в оспорвания
законодателен текст са с цел коригиране на
допуснати нередности в България – когато
инвестиционната помощ не е била приспадната при определяне на нивото на съответното
подпомагане, поради което извършената с § 18
ПЗР ЗИДЗЕ промяна се приема за необходима.
В представеното правно мнение проф. дюн
Ангел Калайджиев подкрепя основателността
на искането за установяване за противоконституционни на всички разпоредби в § 18 ПЗР
ЗИДЗЕ и за несъответствие на тези разпоредби с
чл. 63 ДФЕС и излага съображения, допълващи
и развиващи приведените в искането доводи.
В правното мнение е цитирана практика на
СЕС относно изясняването на принципа за
оправдани правни очаквания в правото на ЕС.
Конституционният съд, като обсъди изложените в искането доводи, представените по
делото становища и мнения и правната уредба, за да се произнесе, взе предвид следното:
Разпоредбата в ал. 1 от § 18 ПЗР ЗИДЗЕ
установява правилото, че за производителите
на електрическа енергия от възобновяеми
източници чрез енергийни обекти, които са
изградени със средства от национална или
европейска схема за подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане
са постъпили до влизането в сила на ЗЕВИ,
се прилагат цените по чл. 31, ал. 8 от същия
закон, които последно са определени с решение на Комисията за енергийно и водно
регулиране към датата на влизането в сила
на този закон. Следващите три алинеи от
§ 18 (ал. 2 – 4) уреждат реда и сроковете за
реализиране на ал. 1: съгласно ал. 2 производителите по ал. 1 в срок до 31 юли 2015 г.
п ри веж дат дог овори т е за изк у п у ва не на
електрическа енергия, които са сключили с
обществения доставчик или съответния краен
снабдител, в съответствие с изискванията на
ал. 1; съгласно ал. 3 след изтичане на срока
по ал. 2 общественият доставчик или съответният краен снабдител изкупува произведената
електрическа енергия по цените, предвидени
в ал. 1 и съгласно ал. 4, ал. 3 се прилага и в
случаите на неизпълнение на задължението
по ал. 2. Последната ал. 5 от § 18 ПЗР ЗИДЗЕ
предвижда, че за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници по
ал. 1 не се прилагат разпоредбите на чл. 31,
ал. 4 и чл. 32, ал. 3 ЗЕВИ и прави уточнението в предложение второ на същата, че след
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изтичане на срока на договора за изкупуване
по чл. 31, ал. 2 ЗЕВИ преференциални цени
не се предоставят.
Съдът уточнява, че разпоредбата на § 18,
ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ разпростира действието си
единствено по отношение на тези производители на електрическа енергия от ВИ, които:
първо, произвеждат чрез енергийни обекти,
изградени със средства от национална или
европейска схема за подпомагане, и второ,
по отношение на които заявления за подпомагане са постъпили до влизането в сила на
ЗЕВИ, обнародван в ДВ, бр. 35 от 3.05.2011 г.,
и в сила от деня на обнародването му. Също
така съгласно чл. 31, ал. 8 ЗЕВИ, към който
препраща § 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ, за посочените в последния стопански субекти електрическата енергия се изкупува от обществения
доставчик или съответния краен снабдител
по групи цени, определени от КЕВР, при
условията и по реда на съответната наредба
по чл. 36, ал. 3 ЗЕ. Цените за изкупуване на
произведената енергия от ВИ не са общите
преференциални цени по чл. 31, ал. 1 ЗЕВИ,
а специални такива. Те се определят на основата на наредба, която в настоящия случай е Наредба № 1 за регулиране на цените
на електрическата енергия от 18.03.2013 г.
(НРЦЕЕ; обн., ДВ, бр. 33 от 5.04.2013 г., в
сила от 5.04.2013 г.; изм. и доп., бр. 17 от
28.02.2014 г., в сила от 28.02.2014 г., бр. 4 от
16.01.2015 г., в сила от 1.02.2015 г.). Комисията за енергийно и водно регулиране приема
съответните ценови решения за определяне
на тези преференциални цени, като отчита
изискването на чл. 23, ал. 1 и 2 от същата
наредба. По-конкретно, преференциалната
цена на електрическата енергия за даден тип
технология се коригира така, че да отразява
влиянието на одобрените по съответната схема
за подпомагане средства, а именно – стойността на регулаторната база на активите на
преференциалните цени се намалява пропорционално със стойността на посочения вид
инвестиции. Последното регулаторно решение
за корекция на преференциалните цени, визирано в § 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ, е Решение
№ Ц-14 от 1.07.2014 г. на КЕВР. С препратката
в § 18, ал. 5 ПЗР ЗИДЗЕ за производителите
на електроенергия от ВИ по ал. 1 на същия
параграф се потвърждава прилагането на
правилото, въведено със ЗИДЗЕ (ДВ, бр. 54
от 17.07.2012 г.), който допълва чл. 32, ал. 1
ЗЕВИ с нова т. 2, в смисъл, че КЕВР определя
преференциални цени освен ежегодно и при
указаните в т. 2 обстоятелства.
Посоченото показва, че ал. 2 – 5 на § 18 ПЗР
ЗИДЗЕ са създадени, за да осигурят ефективното прилагане на ал. 1 от същия параграф,
поради което съдът намира, че предмет на
преценка за противоречие с посочените в искането конституционни принципи и разпоредби
и за съответствие с чл. 63 ДФЕС е нормата в
ал. 1 на § 18 ПЗР ЗИДЗЕ. Резултатът от тази
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преценка следва да се отнесе и до останалите
четири алинеи на същия параграф поради
тяхната свързаност с ал. 1 на § 18 ПЗР ЗИДЗЕ.
Относно твърдяното противоречие с чл. 4,
ал. 1 от Конституцията:
Значителна част от доводите на вносителя
за противоконституционност на § 18 ПЗР
ЗИДЗЕ са в подкрепа на твърдяното в искането нарушаване на принципа на правовата
държава, и по-конкретно на законност та
(противоречие с целта на ЗЕВИ, както и
на разпоредби от същия закон), правната
предвидимост и сиг у рност (вк лючително
нарушаване забраната за ретроактивност,
която индиректно осигурява закрилата на
оправданите очаквания) и на изискването
за пропорционалност на ограничаването на
правата (в искането се твърди ограничаване
на придобити права) като съществени измерения на правовата държава.
Макар и принципът на върховенство на
правото да възниква и се развива в различен контекст и да се отличава с определена
специфика в държавите членки, Съдът на ЕС
(СЕС) извежда редица негови съществени измерения – законност и зачитане на правната
йерархия, правна предвидимост и сигурност,
забрана за обратно действие, закрила на правата и легитимните очаквания, възприети и
на национално ниво, отчитайки потребностите
на общностното право. Националните законодателства на държавите членки също както
и институциите на ЕС са обвързани с изискванията на принципа на правовата държава
и отчитат целите от общ интерес за Съюза,
включително и в сектор електроенергия от ВИ.
Конституционният съд счита, че преценката за съответствие на оспорените законови
разпоредби с указаните в искането измерения
на принципа на правовата държава следва да
бъде направена в контекста на развитието
на правната рамка на национално ниво и на
ниво ЕС относно сектор електроенергия от
ВИ. Въпросът за нарушаване на закрилата
на легитимните очаквания на инвеститорите
е обсъден от съда и във връзка с твърдяното
в искането противоречие с чл. 19, ал. 3 от
Конституцията и са направени допълнения
при преценката за несъответствие с чл. 63
ДФЕС предвид така направеното искане.
Развитие на законодателната рамка на
ЕС (европейска законодателна рамка) в сектор електроенергия, включително енергия от
възобновяеми източници
Изграждането на енергиен съюз е важна
стъпка в задълбочаването на европейската
интеграция. Ключово значение има постигането на напълно функциониращ пазар на
електроенергия, в който повишаващ се дял
има електроенергията от ВИ. Постигането
на трите установени цели на енергийната
политика на ЕС – сигурно, устойчиво, конкурентоспособно и достъпно енергоснабдяване
за Европа, означава и ефективно интегриране
в електроенергийния пазар на стопанските
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субекти – производители на енергия от ВИ,
което е от общ интерес за ЕС. Тази цел е
обвързана с по-мащабната задача за нисковъг
леродна икономика и решаване на проблема
с климатичните промени, като едновременно се гарантира сигурност на енергийните
доставки. Осигуряването на функциониращ
енергиен пазар е от първостепенно значение
за политиката на Съюза в областта на енергетиката (чл. 194 (1) а) ДФЕС). ЕС приема
три последователни законодателни пакета в
периода 1996 – 2009 г. с дългосрочната цел
да бъдат интегрирани и да се либерализират
националните пазари за електроенергия и газ.
С оглед предмета на настоящото дело внимание заслужават приетите от Комисията през
2008 г. Насоки на Общността относно държавна
помощ за защита на околната среда (Насоките
2008 г., „Официален вестник“ на Европейския
съюз (ОВ на ЕС) 2008/C 82/1). В раздел 1.1
от въведението се отбелязва, че през 2007 г.
Европейският съвет призовава държавите
членки и институциите на ЕС да предприемат
действия за разработване на устойчива интегрирана европейска политика за климата и
енергията (цел, която е очертана още в чл. 1
от Директива 2003/30 за насърчаването на употребата на биогорива или други възобновяеми
горива). За постигането на посочените по-горе
взаимнообвързани цели са предвидени мерки
за насърчаване производството на енергия от
ВИ в раздел 3.1.6, които включват два вида
помощи: помощ за инвестиции и оперативна
помощ. Относно втория вид помощ се подчертава, че тя следва да покрива нормална
капиталова възвръщаемост, както и че всяка
помощ за инвестиции трябва да се извади от
производствените разходи.
Третият законодателен пакет, известен като
либерализационен пакет, приет през 2009 г.,
развива идеята за интегрирана политика и цели
по-нататъшно либерализиране на вътрешния
пазар на електроенергия (Директивата за
електроенергията (2009/72/EО) и Директивата
за природен газ (2009/73/ЕО), включително и
енергия от ВИ.
Директива 2009/28 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
и за изменение и впоследствие за отмяна на
директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ на
ЕС L 140, 5.06.2009 г.; (Директива 2009/28/
ЕО), противоречие с която се твърди в съобразителната част на искането за § 18 ПЗР
ЗИДЗЕ, се асоциира с третия законодателен
пакет в сектор енергетика. Формално тя не
е включена в него, а е приета в рамките на
пакета за климатичните промени (ПКП),
основан на възприетата идея за интегрирана
политика, и изразява спецификата на провеждането на политиките в ЕС. Директива
2009/28/ЕО наред с другото определя редица
основни понятия в правната уредба на сектор
енергия от ВИ, между които от значение тук
е дефинирането в чл. 2 (k) на „схема за подпомагане“. Схемите за насърчаване използ-
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ването на енергия от ВИ включват, но без да
се изчерпват, и прякото ценово подпомагане,
в т.ч. преференциални тарифи (Feed-in-tariff)
и премийни плащания. Директива 2009/28
определя задължителна цел за 20 % дял на
енергия от ВИ в крайното брутно потребление
на енергия в ЕС до 2020 г., разбита в задължителни на национално ниво индикативни
цели за държавите членки (Приложение I,
част А). Директивата определя и набор от
механизми за осъществяване на националните цели и предоставя широка свобода на
преценка и избор за всяка държава – членка
на ЕС, относно средствата за постигане на
индикативната цел за енергия от ВИ. Тя
определя правната рамка, която включва
задължителни цели като гарант за необходимата дългосрочна стабилност на стопанската общност, за да могат да се извършват
рационални, устойчиви инвестиции в сектор
енергия от ВИ (пункт 8, 14 от преамбюла на
Директива 2009/28). Едновременно е поставен акцент върху пазарното ориентиране на
схемите за подпомагане (пункт 25 от Директива 2009/28/ЕО). На практика най-мащабно
прилаганата схема по директивата е тази
за пряко ценово подпомагане във форма на
преференциални цени, макар и в отделни
случаи да се прилага и схемата на зелени
сертификати и други схеми.
Въз основа на констатациите в оценките
през 2011 г. (COM(2011)0031) и през 2013 г.
(COM(2013)0175), а именно, че пазарът на
енергийно ефективни продукти не се развива
така динамично, както е прогнозирано; че
запазването на високи цени за изкупуване на
енергията от ВИ при бързото поевтиняване на
технологиите за енергия от ВИ и съществено
нарасналия обем на този вид енергия натоварва
неадекватно крайните потребители – индустрията и битовите потребители, ЕК прави
съществен за развитието на електроенергийния
пазар извод. В обобщен вид той изразява позицията, че често некоординираната държавна
интервенция води до деформиране на пазара
на електроенергия с негативни последици за
инвестициите и трансграничната търговия,
свързано и с прилагането на непазарно ориентирани схеми за насърчаване.
През 2013 г. са представени допълнителни
насоки за постигане на целите за енергията
от ВИ при по-ниски разходи (COM(2013)7243)
и ЕК обявява извършването на цялостно преразглеждане на субсидиите, които държавите
членки имат право да предлагат в сектор
енергия от ВИ. Изразено е ясно предпочитание към пазарно ориентираните способи, като
търговете, преференциалните премии и др.,
пред обичайно използваните преференциални
тарифи. Насоките относно държавната помощ
за опазване на околната среда и за енергетика
за периода 2014 – 2020 г. (Насоки за държавна
помощ (2014/C 200/01) оформят допълнително
новата рамка за схемите за подпомагане на
енергията от ВИ в очертаната посока.
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През 2016 г. следва нов пакет документи
на ЕС с важно значение както за очертаване предстоящите стъпки в изграждането на
енергийния съюз, така и за осмислянето и
пълноценното прилагане в този контекст на
действащите правни правила за постигане на
трите основни цели на енергийната политика
на ЕС. Той включва наред с другото оценка
от ЕК на ефекта от действащата Директива
2009/28 за насърчаване на енергия от ВИ (SWD
(2016) 419), съпътстваща предложение за нова
директива в същата материя (COM (2016) 767
final, 2016/0382(COD), както и предложение
за директива на Европейския парламент и
на Съвета за общите правила на вътрешния
електроенергиен пазар (COM (2016) 864, final
2016/0380(COD).
Изложеното дава основание на съда да
обобщи, че през последните няколко десетилетия на ниво ЕС са последователно положени значителни законодателни и регулаторни
усилия за съществена промяна в структурата
на енергийните пазари в рамките на Съюза.
Целта е да се трансформират силно покровителствените от държавите членки национални
пазари в един либерализиран електроенергиен
пазар, който позволява трансгранична конкуренция и е предпоставка за реализиране
на ангажиментите на Съюза за климатичните промени, включително и амбициозните
климатични цели, поети със споразумението
от Париж (Споразумението от Париж към
Рамковата конвенция на Обединените нации
по изменение на климата, Париж – 2015 г.,
ратифицирано от Република България със
закон (ДВ, бр. 86 от 2016 г.), в сила от 29
декември 2016 г.). В този процес централно
място има насърчаването и сигурността на
инвестициите в производството на енергия от
ВИ, което следва да се осъществява обаче в
контекста на все по-отворен за конкуренция
енергиен пазар, като цел от общ интерес, и с
прилагането на общностен подход.
С оглед на преценката, която съдът трябва да
направи – за съответствие на § 18 ПЗР ЗИДЗЕ
с основни измерения на правовата държава,
като правната предвидимост и сигурност, и
свързаната с нея закрила на легитимните
очаквания, съдът взема предвид, че преценката
за съответствие с принципи с конституционен
статус изисква да се държи сметка не само
за конкретните правни разпоредби, но и за
правния контекст, в който те съществуват,
повлиян включително и от актове на институциите на ЕС, каквито са резолюциите,
съобщенията, насоките и др. Във връзка с
това съдът намира за необходимо да отбележи
в обобщен вид два съществени според него
момента в посочените по-горе подготвителни
документи за енергийната политика на ЕС
от 2016 г. Първият се отнася до оценката на
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ефекта на прилаганите схеми за подпомагане.
Според ЕК при отсъствие на ясни принципи
за пазарната съвместимост на механизмите за
насърчаване в директивата за енергия от ВИ
на практика в държавите членки се въвеждат
непазарно ориентирани схеми за насърчаване.
Тези схеми прибавят регулаторно ниво към
цената на електричеството, което не отговаря
на сигналите на пазара. Вторият важен момент
се отнася до необходимостта в бъдеще тези
схеми за насърчаване да бъдат коригирани и
дори да бъдат напълно отказани. Очевидно
преференциалното третиране се налага да
бъде преосмислено и ролята на Директива
2009/28 в продължаващото развитие на общия
енергиен пазар в ЕС да бъде предефинирана.
В допълнение Конституционният съд отбелязва, че и в двата доклада на ЕК за състоянието
на енергийния съюз през 2015 г. и през 2017 г.
се подчертава, че не всички държави членки
са въвели необходимите правила, гарантиращи конкурентни и ликвидни пазари на едро
(COM(2015) 572 final 8.11.2015 г.; COM(2017) 53
final; Рамкова стратегия (IP/15/4497).
Развитие на националната законодателна
рамка в сектор енергия от възобновяеми източници
В приетия през 2003 г. Закон за енергетиката (ЗЕ) (ДВ, бр. 107 от 9 декември 2003 г.)
са съобразени редица регламенти на Европейския парламент (ЕП) и Съвета и се въвеждат
в националното право няколко директиви в
сектора. В ЗЕ се съдържат специални правила
за насърчаване енергията от ВИ. Българската
държава прави избор в полза на преференциалните цени като схема за насърчаване
на енергията от ВИ наред с помощта чрез
инвестиции за изграждане, прилагана и от
значителна част от държавите в ЕС. Тази схема
търпи последователни промени. Същественото
е, че със ЗИДЗЕ (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г.)
се свежда до минимум прилагането на една
непазарно ориентирана схема за подпомагане
производството на енергия от ВИ и се прави
решаваща стъпка за преодоляване на прякото
финансиране с публичен ресурс. Тази мярка
е предприета наред с предвидените ограничения в § 54 ПЗР ЗИДЗЕ от 6 март 2016 г. (ДВ,
бр. 17 от 2015 г.), както и в § 20 ПЗР ЗИДЗЕ
(обн., ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г.; изм., бр. 100
от 2015 г.).
Макар и невинаги своевременно отразяващи измененията и очертаващите се тенденции
в европейската правна рамка в сектор енергия
от ВИ, промените в българското законодателство в тази материя са извършвани в
контекста на изграждане на вътрешен за ЕС
енергиен пазар.
Съдът подчертава, че става въпрос за
правната уредба на схеми за подпомагане на
регулиран пазар на електроенергия. Очертават
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се следните няколко режима за насърчаване
на производителите на енергия от ВИ чрез
преференциални цени като вид пряко финансово подпомагане:
В периода 9.12.2003 – 19.06.2007 г. това е
извършвано по реда на ЗЕ, като се изкупува
задължително от обществения доставчик и/
или от крайния снабдител цялата произведена
електроенергия от ВИ (чл. 159 ЗЕ), в т.ч. и
от водноелектрическите централи с инсталирана мощност до 10 МW (със сертификат
за произход). Законът изрично предписва
в чл. 158, т. 1, че насърчаването на производството на електрическа енергия от ВИ
се извършва при отчитане принципите на
пазара на електрическа енергия. Изкупуването става съгласно НРЦЕЕ по чл. 36, ал. 3
ЗЕ, възложена в компетентност на ДКЕВР
(от 2015 КЕВР – ЗИДЗЕ, обн., ДВ, бр. 17 от
6.03.2015 г.), която приема и решенията за
определяне на преференциалните цени въз
основа на общите принципи за регулиране
на цените в ЗЕ. Съгласно чл. 23, ал. 1 ЗЕ
ДКЕВР се ръководи и от принципите за предотвратяване и недопускане на ограничаване
или нарушаване конкуренцията на енергийния пазар, осигу ряване на баланс меж ду
интересите на енергийните предприятия и
потребителите, осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни
предприятия, създаване на стимули за развитието на конкурентен пазар за дейности
в енергетиката, където има условия за това.
Тези принципи се допълват от принципите,
установени в чл. 31 ЗЕ, където наред с недискриминационния характер на цените се
посочва в допълнение, че цените следва да
осигуряват икономически обоснована норма
на възвръщаемост на капитала.
Констит уционни ят съд обръща внимание, че още при приемането на ЗЕ (2003 г.)
е заложена идеята, изразена в европейската
правна рамка в обсъждания сектор – при
определянето на преференциалните цени за
насърчаването на производството на електроенергия от ВИ да се отчитат състоянието и
тенденциите за развитие на пазара на енергия от ВИ. Поради все още незначителните
количества произведена енергия от ВИ като
дял от енергийния микс към този момент
може да се каже, че преференциалните цени
не повлияват съществено цените за продажба
на електрическа енергия на крайните потребители на регулирания пазар.
Насърчаването на производството на енергия от ВИ в периода 19.06.2007 г. – 3.05.2011 г.
е по реда на Закона за възобновяемите и
алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ – ДВ, бр. 49 от 19 юни
2007 г.). Сред общите принципи, посочени в
чл. 9 от този закон, следвани за насърчаване
на енергията от възобновяеми и алтернативни
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енергийни източници (ВАЕИ) в страната, са
много от посочените по-горе принципи по
ЗЕ, включително и отчитане принципите на
пазара на енергия; отчитане характеристиките
на видовете ВАЕИ и технологиите за производство на електроенергия. Съгласно чл. 16,
а л. 2 ЗВА ЕИБ общес т вен и я т дос та вч и к ,
съответно крайните снабдители, изкупуват
електрическата енергия от ВАЕИ, с изключение на енергията от водноелектрически
централи с инсталирана мощност над 10 MW
(ВЕЦ над 10 МW), по преференциална цена,
определена по реда на съответната наредба по
чл. 36, ал. 3 ЗЕ. В чл. 21, ал. 1 – 3 ЗВАЕИБ,
както и в текстовете на НРЦЕЕ, се посочва, че регулаторът определя ежегодно до 31
март тези цени, които са в размер поне 80%
от средната продажна цена за предходната
ка лендарна година на обществените или
крайните снабдители. Въз основа на посочените разпоредби са издадени и съответните
регулаторни решения на ДКЕВР.
Законът за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е отменен със Закона за енергията от
възобновяеми източници, който влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“ (ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г.). Като
държава – членка на ЕС, Република България въвежда директивите в сектор енергия от ВИ в българското законодателство.
Съответни разпоредби са включени в ЗЕ,
ЗВАЕИБ, Закона за енергийната ефективност, Закона за техническите изисквания
към продуктите и в наредбите, издадени
въз основа на същите. Законът за енергията
от възобновяеми източници въвеж да във
вътрешния правен ред Директива 2009/28/
ЕО за насърчаване използването на енергия
от ВИ (§ 2 от допълнителните разпоредби
на ЗЕВИ). Следователно целите и всички
основни положения, съдържащи се в указаната директива, разглеждана в контекста на
цялостната европейска правна рамка в сектор
енергия от ВИ, както е очертана по-горе, са
възприети в националния правен ред. Това
означава също така, че е отразен процесът
на интегрирането на енергийната политика
и политиката за к лиматичните промени,
както и на продължаващото изграждане на
вътрешен енергиен пазар за ЕС. То се потвърждава от формулираните в чл. 2, ал. 1
цели на ЗЕВИ, между които и създаването
на услови я за постигане на устойчива и
конкурентна енергийна политика и икономически растеж, гарантирането сигурността
на енергийните доставк и, опазването на
околната среда и ограничаване изменението
на климата и др. Тези цели се поставят при
действието на указаните общи принципи на
ЗЕ. Преференциалните цени продължават да
са прилаганата схема за насърчаване. Съглас-
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но възприетия в ЗЕВИ режим за насърчаване
на енергията от ВИ (текстът, обнародван в
ДВ от 3.05.2011 г.) остава задължението за
изкупуване на енергията от ВИ по договори
с продължителен срок на действие – от 12
до 20 години в зависимост от вида на първичния енергиен източник. В чл. 32, ал. 2
ЗЕВИ са посочени критериите и факторите,
на които се основава определянето на преференциалните цени за енергия от ВИ (и
препраща към наредбата по чл. 36, ал. 3 ЗЕ),
в т.ч. размерът на инвестиционните разходи,
включително разходите за присъединяване
към съответните преносна или разпределителни мрежи, нормата на възвръщаемост,
структурата на капитала и инвестициите и
други експлоатационни разходи. За производителите на енергия от ВИ съществува
опцията да излязат на енергийния пазар или
да бъдат на регулирания сегмент на пазара
за изкупуване с преференциални цени на
посочения обем електроенергия от ВИ, който
обем се променя с изменение на ЗЕВИ (от
цялото количество енергия от ВИ с гаранция
за произход първоначално до размера на нетното специфично производство на електроенергия днес съгласно § 16, т. 3 ПЗР ЗИДЗЕ, в
сила от 24 юли 2015 г.). Енергийните обекти,
производители на енергия от ВИ, с оглед на
определяне на преференциалните цени на
изкупуване съгласно чл. 31, ал. 7, т. 2 ЗЕВИ
(в неговата редакция при влизане в сила
на 3.05.2011 г.) във връзка с ал. 8 от същия
закон са разграничени в две основни групи:
такива обекти, които са ползвали инвестиция
за изграждане от национални и европейски
фондове, и други, които са изградени със
собствени инвестиции. За изкупуването на
електроенергията от първите не се прилагат преференциалните цени по чл. 31, ал. 1,
които са общи, а такива, които са определени от КЕВР съгласно наредбата по чл. 36,
ал. 3 ЗЕ. Последната изисква намаляване на
преференциалната цена пропорционално на
инвестицията за изграждане от национална
или европейска схема за подпомагане. Като
следва текста на чл. 2 (k), Директива 2009/28,
§ 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на
ЗЕВИ съдържа легална дефиниция на понятието „схема за подпомагане“. Тя е конкретизирана в отделни разпоредби на този закон
така, че се прави ясно разграничаване между
инвестиция за изграждане и предпочетената
от законодателя схема за пряко ценово подпомагане – преференциални цени.
Съдът намира за необходимо да подчертае,
че съгласно § 11 ПЗР ЗЕВИ разпоредбите на
чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 (в обнародваната
редакция на ЗЕВИ от 3.05.2011 г.) се прилагат само за проекти, по отношение на които
заявления за подпомагане постъпват след
влизането в сила на закона. От съществено
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значение е промяната, въведена със ЗИДЗЕ
през 2012 г. (ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г.). С § 203
се изменя чл. 32, ал. 1 ЗЕВИ, като се създава
нова т. 2, съгласно която „ДКЕВР определя
преференциалните цени за енергията от ВИ
и когато в резултат на анализ констатира
съществено изменение на ценообразуващите
елементи по ал. 2 на чл. 32 ЗЕВИ“ наред със
задължението по т. 1 – да определя ежегодно
преференциалните цени в срок до 30 юни. В
съответствие с разпоредбата на чл. 31, ал. 8
във връзка с ал. 7, т. 2 ЗЕВИ регулаторните
решения на КЕВР за цените на енергията
от ВИ се разграничават според енергийните
обекти – в зависимост от това дали (и доколко) инвестицията за изграждането на тези
обекти е със средства от национална или
европейска схема за подпомагане. Първото
такова решение с коригирани цени е прието
през ноември 2011 г. Тези цени за изкупуване
се отнасят само за производителите, подали
заявление за подпомагане след влизането в
сила на ЗЕВИ (3.05.2011 г.), и не засягат производителите, които се отличават от първите
единствено по това, че техните заявления са
подадени, преди законът да бъде поставен в
действие. Тези цени са определени по групи,
които отразяват осреднени стойности на съотношението на безвъзмездното финансиране в
общия размер на инвестициите – стойността
на регулаторната база на активите (РБА) се
намалява пропорционално със стойността на
инвестициите по безвъзмезден начин. През
2012 г., 2013 г. и 2014 г. ДКЕВР приема по
две отделни ценови решения за преференциалните цени за енергия от ВИ предвид
изискването на чл. 31, ал. 8 ЗЕВИ. Именно
Решение № Ц-14 от 1.07.2014 г. е последното
регулаторно решение преди оспорените промени за коригиране на преференциалните
цени в случаите, когато производителите
на електрическа енергия от ВИ са ползвали
финансиране от национална или европейска
схема за подпомагане.
Като отчита процеса на развитие на националната правна рамка в сектор енергия от
ВИ в неговата цялост, Конституционният съд
приема, че законодателят е използвал широк
спектър мерки за провеждане на политика на
насърчаване производството и потреблението
на енергията от ВИ в съответствие с общностната политика на сигурност на енергийните
доставки, опазването на околната среда и
предотвратяване на климатичните промени.
Едновременно последователно са предприемани стъпки за интегриране на производителите
на енергия от ВИ в националния енергиен
пазар с отчитане на развитието на европейската правна рамка в сектора за продължаващото развитие на вътрешния енергиен пазар
и осигуряването на конкурентна икономика
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в ЕС. Тези законодателни промени сочат, че
на национално ниво, като се запазва необходимата държавна помощ, постепенно се
извършва корекция в приложимата схема за
насърчаване на производството на енергия от
ВИ. Целта е да се осъществи плавен преход
към пазарно ориентирани схеми за насърчаване производството на енергия от ВИ до
отказ от непазарни такива в съответствие с
изискванията на европейските правни изисквания в сектора, разлеждани в цялостния
правен контекст, в който действат.
Предвид изложеното, Конституционният
съд счита, че твърдяното в искането, че оспорените законодателни промени са извършени
„в движение“ и неочаквано за инвеститорите, е
лишено от основания. В България мощностите
за производство на енергия от ВИ нарастват
в много кратки срокове и индикативната цел
за страната от 16% дял на енергията от ВИ в
брутното крайно потребление на енергия, определена в Приложение I на Директива 2009/28/
ЕО, е достигната през 2012 г. В резултат на
значителния дял на електроенергия от ВИ и
когенерациите в енергийния микс трайната
тенденция на намаляване на цените на технологиите за енергия от ВИ при запазване
първоначалния размер на преференциалните
цени и значителното повишаване на цената за
задължение към обществото и воден от целта
за интегриране на свободния пазар на производителите на енергия от ВИ, българският
законодател предприема редица промени в
правната уредба на този сектор. Производството на енергията от ВИ дълго време се базира
на нова технология, нуждаеща се от държавна
подкрепа за развитието си. С намаляването
на инвестиционните разходи за енергийни
обекти за енергия от ВИ и повишаване на
тяхната продукция много държави – членки
на ЕС, започват да реформират своите схеми
за подпомагане и въвеждат различни пазарно
ориентирани схеми (в този смисъл е и предписанието в пункт 107 и 108 от Насоките за
държавна помощ 2014 – 2020 г.). Такава мярка
за ограничаване прилагането на схемата на
преференциални цени като непазарна по своето
естество са и оспорените пред Конституционния съд разпоредби от § 18 ПЗР ЗИДЗЕ. Тя е
мотивирана от съществуващото за немалък
период от време „двойно подпомагане“ на тези
от производителите на енергия от ВИ, които
са извън обхвата на § 11 ПЗР ЗЕВИ (в сила
от 3.05.2011 г.): веднъж – чрез инвестиции за
изграждане от национални или европейски
схеми, и втори път – чрез преференциални
цени за изкупуване на енергията от същите енергийни обекти, които до оспорената
промяна с § 18 ПЗР ЗИДЗЕ не отразяват
пропорционално тези инвестиции. Преодоляването на това положение е посочено като
легитимна цел на промените в мотивите към
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проекта на ЗИДЗЕ (№ 554-01-124), обсъждано е както на заседанията на Комисията по
енергетика и Комисията за наблюдение дейността на ДКЕВР (протоколи от заседанията
от 9.07.2015 г. и 20.07.2015 г.), проведени преди
първо и второ гласуване в 43-то Народно
събрание (НС), така и в пленарна зала при
приемането на оспорените текстове (протокол
от заседание от 14 юли 2015 г. и от 22 юли
2015 г.). Подобни констатации и изводи са
направени и в доклада на временната анкетна
комисия за проверка и оценка състоянието
на енергетиката в Република България към
31 януари 2015 г., създадена с решение на 43то НС (докладът е обнародван в ДВ, бр. 46
от 17.06.2016 г.). Докладът е приет с решение
на същото НС от 9 юни 2016 г. (ДВ, бр. 46
от 17.06.2016 г.) и в него се констатира, че
останалите непроменени за продължително
време преференциални цени освен създадената
неравнопоставеност между производителите
на енергия от ВИ водят и до деформиране на
пазара на електроенергия.
Като взема предвид очертаното развитие
на европейската и националната правна рамка
в сектор енергия от ВИ, Конституционният
съд счита, че промените в същата са предприемани от българския законодател последователно, основават се на системни анализи
от компетентните институции на национално
ниво, че са в съответствие с общностната цел за постигане на вътрешен енергиен
пазар и трайно очертаваща се тенденция в
регулаторната уредба на ЕС за свеждане до
минимум на прякото ценово подпомагане и
интегриране на производителите на енергия
от ВИ на конкурентния пазар. Поради това
Конституционният съд намира, че оспорените
законодателни промени, въведени с § 18 ПЗР
ЗИДЗЕ, не могат да бъдат квалифицирани
като нарушаващи правната предвидимост и
доверието в стабилността на правната рамка
за сектор енергия от ВИ за всеки разумен и
добросъвестен инвеститор и приема, че § 18
ПЗР ЗИДЗЕ не противоречи на чл. 4, ал. 1 от
Конституцията на това основание.
Противоречие на оспорени я § 18 ПЗР
ЗИДЗЕ с чл. 4, ал. 1 от Конституцията се
твърди и на основание нарушаване принципа на правна сигурност и свързаната с него
закрила на легитимните очаквания. Правната сигурност се проявява като съществен
елемент на върховенството на правото както
на национално, така и на общностно ниво.
Конституционният съд в съответствие със
своята константна практика поддържа, че
принципът на правна сигурност не може да
се идентифицира с абсолютно недопускане на
промяна в действащата законодателна рамка
на дадена сфера на обществени отношения.
Всеки законодател разполага с определена
дискреционна власт, включително и по от-
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ношение мерките за осъществяване на политиката в сектор енергия от ВИ. Оспорената
разпоредба на § 18 ПЗР ЗИДЗЕ актуализира
режима на компенсиране на производителите
на енергия от ВИ и промените се основават
на обективни, прозрачни и недискриминационни критерии. Още при приемането на ЗЕ,
на ЗВАЕИБ, както и на ЗЕВИ законодателят
изисква от изпълнителната власт при регулиране на цените за изкупуване на енергия от
ВИ преферециалните цени да осигуряват обосновани приходи за направените инвестиции
с оглед на цените на пазара. Законодателят
може да прави промени в тази материя, за
да приведе правната уредба в съответствие с
променящите се икономически и социални
условия в страната, включително и с цел
стабилизиране на регулирания сектор, при
условие че инсталациите за енергия от ВИ,
предмет на специален режим, няма да бъдат
възпрепятствани за възвръщане на техните
инвестиции в рамките на дългосрочните договори. Правото на възвръщане на инвестициите
не е право на определен непроменяем задължително висок размер на цените за изкупуване
на енергията и респективно – на постоянно
висок приход от производство на енергия от
ВИ. Още повече това е валидно, когато държава – членка на ЕС, променя законодателството си в сектора, така че да го приведе в
съответствие със състоянието на европейската
правна рамка и продължаващия процес на
развитие на електроенергийния пазар в ЕС и
на отваряне за конкуренцията на националните
електроенергийни пазари. Намаляването на
цените за изкупуване в конкретния случай не
е санкция за производителите на енергия от
ВИ, а създава предпоставка за равноправно
третиране на всички производители на енергия
от ВИ. Цените за изкупуване на енергия от
ВИ не са предмет на свободно договаряне, а
се определят от формиран от държавата национален регулатор при условията и по ред,
посочени в закон. Намаляването на цените
за изкупуване на енергията от ВИ е средство
за справедливо разпределение на разходите
в обществото между тези, които в определена степен са привилегировани за своите
приходи и следва да понесат и полагащите
им се тежести. Никой не е защитен от такава тежест и нейното налагане, дори да има
обратно действие въвеждащата я норма, не
е задължително нарушаване на правната сигурност. Когато със законодателната промяна
се преследва легитимна цел, за постигането
на която са предвидени разумно обосновани
средства, преценката за правилността на такова решение е изцяло на законодателя.
Конституционният съд счита, че следва да
се отчита и конкретната ситуация в сектор
електроенергия от ВИ, в която законодателят
е предприел ограничителната мярка относно
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цената за изкупуване на енергията от ВИ,
оспорена от вносителя на искането. Показателни са констатациите и данните, изнесени
по време на обсъждане на законопроекта за
изменение на ЗЕ в съответните постоянни
комисии и в пленарно заседание, както и
съдържащите се в споменатия по-горе доклад
на временната анкетна комисия за проверка и оценка състоянието на енергетиката в
Република България към 31 януари 2015 г.,
и регулаторните решения на КЕВР. Съдът
намира за уместно да посочи някои от тях
накратко. В доклада е направен анализ на
въведените в експлоатация централи от ВИ
в периода 2006 – 2013 г. и е установено, че
независимо от бурното развитие на пазара
на фотоволтаични модули ЗЕВИ до 17 юли
2012 г. предвиж да еднократно определяне
на преференциалната цена, в която не е
възможно да бъде отразена динамиката на
пазарните отношения на конвенционалната фотоволтаична технология. Начинът на
определяне на преференциалните цени за
изкупуване на електрическа енергия от ВИ
и невъзможността нейният размер да бъде
коригиран по време на действие на дългосрочния договор (20 години) предпоставят
прекомерното инвестиране в този сектор,
което деформира пазара. Инсталираните мощности многократно надвишават заложените
цели в план 2020 на ЕК, като същевременно
са постигнати при икономически обременяващи условия за крайните потребители и
бизнеса. Цената за произведената енергия от
ВИ многократно надхвърля пазарната цена.
Стопанските субекти, които по този начин
държавата поставя в положение на икономическо предимство за постигане на цели от
обществена полза, не могат да разчитат, че
законодателят няма да преоцени размера на
предоставената облага. Те нямат основание
да претендират придобити права въз основа на едно предоставено привилегировано
положение, произтичащо от преценката за
целесъобразност на законодателя към даден
момент. Реално погледнато, производителите на енергия от ВИ продължават да бъдат
подпомагани при действието на оспорения
законов текст, като не се променя дори схемата – чрез директно ценово подпомагане – за
срока на договорите за изкупуване.
Съдът отбелязва, че очакванията на правните субекти да не се променя законодателството не са конституционно защитени,
особено когато става д у ма за у редба на
непазарни механизми при условията на ясна
цел за изграждане на конкурентен вътрешен
електроенергиен пазар в ЕС. Във всеки случай промените, въведени с § 18 ПЗР ЗИДЗЕ,
преследват легитимната цел да предотвратят
неадекватно високата финансова тежест, която
се поема от потребителите на електроенер-
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гия. Държавната интервенция в разходите на
обществото чрез ограничаване на мерките за
подпомагане, когато икономическата ситуация
го изисква (в случая – доказан дефицит на
НЕК и несъразмерна тежест за потребителите – битови и бизнеса), е социално оправдана
освен в случаите на очевидна нерационалност
на законодателните промени, основание за
констатиране на каквато в настоящия случай
предвид изложеното дотук съдът не намира.
Ако се запази помощта с преференциални цени
на нивото до промяната, има реален риск тя
да бъде непропорционална на целите на самия
ЗЕВИ, както и на целите според европейската
правна рамка в сектора. Изложената по-горе
позиция на съда има опора и в практиката
на СЕС (т.нар. решение по дело C-201/08,
Plantanol GmbH & Co. KG срещу Hauptzollamt
Darmstadt, пар. 49; решение по дело Di Lenardo и
Dilexport, присъединени дела C 37/02 и C 38/02,
пар. 70 и др). СЕС придава особено значение
на правната сигурност, когато се отнася до
ограничаване на основните права и свободи,
и нееднократно сочи на необходимостта тези
ограничения да са оправдани от специфичен
обществен интерес, валидността на който
като основание за ограничаване се преценява
с инструментариума на пропорционалността
(решение по дело Wachauf, Hubert Wachauf v
Federal Republic of Germany 5/88, [1989] 2609).
Като неоснователно Конституционният
съд преценява и твърдяното от вносителя, че
с § 18 ПЗР ЗИДЗЕ се нарушава принципът
на законност поради противоречие с целите
на ЗЕВИ и че неговите разпоредби водят
до вътрешно противоречие в същия закон.
С оспорените разпоредби се постига точно
обратното – привеждане на законовия текст
в цялост в съответствие с целите на ЗЕВИ,
разбирани в правния контекст на европейската
правна рамка и националните задачи в сектора,
за изграждане на функциониращ електроенергиен пазар и справедливо разпределение на
финансовата тежест в обществото за опазване
на околната среда и климата, и осигуряване
на конкурентна икономика. Няма как да се
гарантира равнопоставеност за развитието на
конкурентен бизнес в сектор енергия от ВИ и
едновременно да бъдат запазени привилегиите
за определена група субекти и оставянето им
в по-благоприятни условия от всички други
от същата група и гарантиране на по-висока
печалба за тях от тази на другите.
Конституционният съд счита също така, че
са неоснователни твърденията на вносителя за
противоречие с чл. 4, ал. 1 от Конституцията
поради нарушаване на принципа на правна
сигурност чрез допуснато обратно действие
на оспорената разпоредба.
На първо място, няма основание да се
поддържа, че законно придобити права са
засегнати от ретроактивна мярка, каквато
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вносителите на искането виждат в правилото,
установено в ал. 1 на същия параграф. Съдът
коментира тук единствено доколко въпросното правило има характер на ретроактивна
мярка. Обстоятелството, че преди приемането
на разпоредбите на § 18 ПЗР ЗИДЗЕ приложението на чл. 31, ал. 8 ЗЕВИ е ограничено
съгласно § 11 ПЗР ЗЕВИ само до хипотезата
на проекти, по отношение на които заявления
за подпомагане са постъпили след влизане
на ЗЕВИ в сила, т.е. след 3.05.2011 г., а с
оспорваното правило е предвидено изрично
приложение на чл. 31, ал. 8 ЗЕВИ и спрямо
проекти, по отношение на които заявления
за подпомагане са постъпили преди влизане
на закона в сила, не е довод за ретроактивна мярка. Това е така, защото не е изрично
указана обратна сила на въведеното правило
(както изисква чл. 14, ал. 3 ЗНА) и корекцията на преференциалните цени по договорите
за изкупуване на електроенергията от ВИ от
производителите по ал. 1 на § 18 ПЗР ЗИДЗЕ
се прилага за същите едва след изтичане
на срока по ал. 2 от § 18 ПЗР ЗИДЗЕ. Този
момент настъпва, след като е влязъл в сила
ЗИДЗЕ на 24.07.2015 г., а именно – денят след
31 юли 2015 г. В действителност правилото на
§ 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ става приложимо от
този момент към договорни правоотношения,
възникнали преди влизане в сила на ЗЕВИ
(3.05.2011 г.), но които правоотношения продължават да се развиват и върху тях правилото
се разпростира за в бъдеще.
Както в правната доктрина, така и в съдебната практика се прави разграничение
между обратно действие на закона, когато
той преурежда юридическите факти от момента на тяхното проявление до завършен
фактически състав, с който приключва едно
правоотношение (ретроактивност stricto sensu),
и случаите, когато нововъведен правен режим
преурежда за в бъдеще заварени правоотношения, които не са приключили (привидна, несъщинска ретроактивност – незабавно
прилагане на закона). В своята практика
Конституционният съд, като подчертава, че
правилото за неретроактивност е проява на
конституционните принципи за правова държава и законност, приема, че „...хипотезата
на прилагане на новия закон към заварено
правоотношение не е равнозначно на обратно
действие на новия закон (Решение № 12 от
11.11.2010 г., Решение № 9 от 1996 г., Решение
№ 10 от 2011 г.). Конституцията не съдържа
забрана за обратно действие на правните
норми във всички области на правото, а тя
произтича от върховенството на правото
като конституционен принцип (чл. 4, ал. 1 от
Конституцията) и е приложима към хипотезите на ретроактивност stricto sensu, когато
се нарушава доверието в правната система,
правната сигурност и придобити права. Изрична забрана в този смисъл се съдържа
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единствено в чл. 5, ал. 3 от Конституцията по
отношение на наказателните закони, които
предвиждат нови или по-тежки санкции от
отменените. Не е изключен ретроактивен ефект
на закона в гражданскоправните отношения
и той може да бъде обоснован с публичен
интерес, особено ако става дума да правни
норми, приети в процес на трансформиране на
ценностния фундамент на обществото. Докато
ретроактивност stricto sensu е допустима само
по изключение, несъщинска ретроактивност
е по правило възможна, когато законодателните цели не могат да бъдат надхвърлени от
интереса на индивида в продължаващото
действие на предишния закон. Незабавното
прилагане на закона е съвместимо с принципа
на закрила на правната сигурност, когато е
подходящо и необходимо, за да бъде постигната
преследваната от закона цел, и се остане в
границите на разумно приемливото при цялостно балансиране на „излъганото доверие“
и значимостта и спешността на основанията
за законодателните промени.
Закрилата срещу обратната сила на правните норми е също така елемент на фундаменталния принцип на правото, изведен от
СЕС – принципът на правна сигурност. Той
е формулиран по делото Töpfer през 1978 г.
(дело 122/78, Töpfer v. the Commission (1978)
ECR 1019; виж и дело 74/74, CNTA v. the
Commission (1975) ECR 533) и като елемент
на общностното право обвързва държавите
членки. По отношение на ретроактивните
правни мерки СЕС е особено строг в преценката, когато става дума за нарушено доверие
в стабилността на правното положение на
засегнатите субекти, основано на експлицитно
или имплицитно уверение (индивидуализирано обвързване) от страна на институциите
на ЕС. Съдът обаче допуска изключение от
принципа в случаите, когато целта, която
трябва да бъде постигната, го изисква и когато легитимните интереси на засегнатите са
подходящо съобразени, каквато е неговата
позиция по делото Racke, поддържана и по
други дела (дело 98/78, Racke v. Hauptzollamt
Mainz (1979), пар. 20; дело C-376/02, Stichting
Goed Wonen v Staatssecretaris van Financiën,
пар. 32 – 34).
Очевидно по отношение на правилото в
§ 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ е налице действие на
оспорената законова норма върху заварени
правоотношения, юридически факти, които
са настъпили до влизането в сила на закон,
но не са завършили действието си и тези
правоотношения се развиват в контекста на
регулиран пазар. Тази хипотеза е различна
от ретроактивност stricto sensu. Правилото на
§ 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ не води до промяна
на съществени елементи на заварените договори за изкупуване на електроенергия от ВИ,
каквито са предметът и срокът на договора,
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преференциалният характер на цената за
изкупуване, приложима за производителите
по същата ал. 1, а единствено режима на
ценообразуване, за договори за изкупуване с
неприключил срок, поради което действието
му е ex nunc. От съществено значение е целта,
която законодателят преследва с промяната – изключване на „свръхсубсидирането“ за
определени стопански субекти, поставени в
положение на икономическо предимство спрямо други производители на енергия от ВИ,
извън адресатите по § 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ,
и осигуряване на справедливото и еднакво
третиране от закона на стопанските субекти
в сектора. Това е значим публичен интерес,
който не може да бъде надхвърлен от интереса
на субектите по ал. 1 на § 18 ПЗР ЗИДЗЕ за
продължаващо прилагане на действащото до
момента на промените законодателство.
Конституционният съд отбелязва, че позицията на законодателя относно това, как да
разреши конфликта за времевото действие на
стария и новия закон, от конституционноправна гледна точка не е въпрос на случайност или
произволно решение, а такъв на претегляне
на конкуриращи се ценности. Законодателните разрешения от такъв тип трябва да са
резултат от преценка за конфликта на ценностите през призмата на пропорционалността,
като в конкретния случай се вземе предвид
този преход към отварящ се за конкуренция
електроенергиен пазар на национално ниво и
изграждането на вътрешен енергиен пазар за
ЕС. Така че за преценката на законодателното
разрешение относно хронологичния конфликт
на законите значение имат и такива обстоятелства, каквито са обществените потребности от
въвеждането на нови законодателни решения
в дадена материя. Подобни изисквания са
развити и в практиката на СЕС (решение по
дело Wachauf, Hubert Wachauf v Federal Republic
of Germany 5/88, [1989] ECR 2609).
Конституционният съд счита, че несъщинската ретроактивност (когато възникнали в
миналото правоотношения продължават да
се осъществяват) отива извън границите на
конституционно допустимото само тогава,
когато този избор на законодателя е неподходящ или не е необходим за постигането на
целите на промяната, или ако интересът на
засегнатите субекти има тежест, по-голяма
от тази на основанията на законодателя да
извърши промените, каквото в настоящия
случай не е налице.
Предвид изложеното, Конституционният
съд поддържа, че целта на оспорената разпоредба на § 18 ПЗР ЗИДЗЕ е легитимна, като
предотвратява негативния социално-икономически ефект – увеличаващата се цена на
електроенергията за крайния потребител, и
като съответства на изискването за държавна
помощ според европейската правна рамка,
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която да отговаря на рязкото спадане на инвестиционните разходи. Съдът не намира да
е налице от страна на стопанските субекти,
обхванати от разпоредбата в § 18, ал. 1 ПЗР
ЗИДЗЕ, такъв конституционнорелевантен интерес в запазване действието на предходната
законодателна уредба, който да има превес
пред публичния интерес от намаляване на
тези цени и развитието на конкурентен пазар
на електроенергия в страната. Средствата,
избрани от законодателя за постигането на
целта на закона, са разумни и подходящи,
доколкото преференциалните цени не отпадат
с ретроактивен ефект stricto sensu, а само се
намаляват при гарантиран срок на договорите
и изкупуването така, че да се осигури възвръщане на инвестициите и разумна печалба
в срока на договора.
Относно твърдяното в искането противоречие с чл. 19, ал. 2 и 3 от Конституцията:
Конституционният съд обсъжда също така и
доколко оспорената разпоредба дискриминира
(поставя в неравностойно положение) стопанските субекти в обхвата на § 18, ал. 1 ПЗР
ЗИДЗЕ. Най-общо в искането се поддържа,
че тази група производители/инвеститори,
чиито легитимни очаквания се твърди да са
пренебрегнати, е дефинирана, без да е налице
имащ превес публичен интерес и по начин,
който нарушава принципа на еднаква закрила
от закона, конкретизиран в чл. 19, ал. 2 и 3
от Конституцията като принцип на създаване и гарантиране еднакви правни условия за
всички стопански субекти и еднаква закрила
на инвестициите и стопанската дейност както
на българските, така и на чуждестранните
гра ж дани и юридически лица. Констит уционни ят съд изясн ява съдържанието на
принципите, установени в чл. 19, ал. 2 и 3 от
Конституцията, в редица свои решения и не
вижда основателна причина да се отклони от
установената практика по настоящото дело.
Икономиката, основана на свободната стопанска инициатива, не изключва държавната
интервенция, но тя се свежда до създаване на
регулаторната рамка и контрола за нейното
спазване, гарантираща еднакво подходящи
условия за работа на стопанските субекти,
като се отчита крайното удовлетворяване
на обществените потребности. Въвеждането,
както и изменението на специален режим за
определена група икономически субекти, не
е противоконституционно, ако законодателят
по този начин гарантира всички субекти в
съответната група да бъдат третирани еднакво (Решение № 5 от 2002 г.; Решение № 3 от
2012 г.). Конституционният принцип на равенството пред закона не изключва диференциация, когато признакът за разграничаване е
недискриминационен – т.е. Основният закон
изисква да бъде отстранена необоснованата
диференциация, без да изключва диферен-
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циран под ход на законодател я. В своята
практика Конституционният съд приема, че
следва да се предоставят „еднакви гаранции
и условия за стопанска дейност за всички
субекти в дадена група“ (Решение № 13 от
2014 г.). Всички инвеститори в обхвата на
§ 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ са обединени в една и
съща група – производители на електроенергия от ВИ, и в оспорената разпоредба не се
прави разграничаване между тях по някакъв
признак, в т.ч. и с оглед собствениците на
капитала в съответните енергийни дружества.
Самото изграждане на енергийните обекти
чрез национална или европейска схема за
подпомагане е своеобразен привилегирован
режим, създаващ икономическо предимство
за тези, които са се възползвали от него. Той
е преценен като поносим за обществото и е
допуснат от законодателя с оглед постигане
на определени цели и резултати за определен
период от време, които цели и резултати са от
общ интерес за европейския интеграционен
процес – постигане на напълно функциониращ
електроенергиен пазар.
Конституционният съд последователно се
придържа към схващането за равенството
пред закона като относителна, а не абсолютна
равнопоставеност, както се разбира в съвременната конституционноправна доктрина и
практика. В настоящия случай стопанските
субекти в обхвата на § 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ
са обособени в група по критерий – изключване от прилагането на чл. 31, ал. 8 ЗЕВИ
към момента на неговото влизане в сила на
3.05.2011 г. (тогава чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8).
Това са производители на енергия от ВИ,
които са имали с оглед на определяните и
заплащаните преференциални цени без тяхното пропорционално намаляване с размера
на финансиране от национални и европейски
фондове значителни възможности не само да
възвърнат техните инвестиции, но и да реализират неочаквано висока печалба. В този
смисъл е и заключението на ЕК при одита
във връзка с подпомагането по мерки 311
„Разнообразяване към неземеделски дейности“
и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(ПРСР 2007 – 2013), по които се получават в
различен размер инвестиции за изграждане на
инсталации за енергия от ВИ. Европейската
комисия счита, че едновременното финансиране на един проект чрез ПРСР 2007 – 2013
и високото ниво на преференциалните цени
за изкупуване на енергията води до двойно
финансиране в противоречие с разпоредби от
Регламент № 65/2011 (ЕС) за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005г. относно прилагането на
процедури за контрол на мерките за подпомагане на развитието на селските райони. По
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този начин тези производители на енергия от
ВИ, възползвали се от подобни инвестиции,
са поставени в положение на икономическо
предимство, което се основава на преценката на законодателя (избор на политика), че
това е оправдано от целта да бъде насърчено
производството на енергия от ВИ и бъде
изпълнена националната цел за 16 % дял на
тази енергия от крайното брутно потребление
на електроенергията в страната. Тази цел е
постигната през 2013 г. и е отчетено в националния доклад пред ЕК. Стопанските субекти
в обхвата на § 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ в групата,
която формират, не се третират различно,
нито са поставени при по-неблагоприятни
икономически условия от тези производители
на енергия от ВИ, които са подали заявление за подпомагане след влизане на ЗЕВИ в
сила на 3.05.2011 г. и за които е приложим
режимът на преференциални цени по чл. 31,
ал. 8 ЗЕВИ. До промяната, и то за немалък
период от време преди нея, субектите по § 18,
ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ са третирани с предимство,
което държавата им предоставя по преценка за целесъобразност, и държавата е тази,
която единствено може да реши да оттегли
предимството.
По смисъла на чл. 19, ал. 1 от Конституцията свободна стопанска инициатива съществува
в условията на реално функциониращ пазар.
В регулирания сегмент на пазара предоставените от законодателя предимства по негова
преценка не се превръщат в придобити права. Обратното би означавало да ограничим
законодателя в избора на политика, която е
в съответствие с променящия се социален и
икономически контекст, и изразяваният от
него публичен интерес да бъде подчинен на
частноправните интереси на инвеститорите
от запазване на статуквото. Производителите
на енергия от ВИ по ал. 1, § 18 ПЗР ЗИДЗЕ
са имали възможност да изберат да продават
изцяло на свободния пазар, но те са предпочели гарантираната от законодателя печалба с
ясното съзнание, че не е възможно политиката
на държавата в сектор енергия от ВИ никога
да не бъде променяна. Всеки добросъвестен
и разумен инвеститор преценява и пазарните, и непазарните рискове, които поема.
Инвеститорските интереси и движението на
капитали, свързано с икономическа активност
на стопанските субекти в ЕС, са важни, но
справедливото разпределение на финансовите
тежести, произтичащи от преференциалните
цени за производителите на енергия от ВИ
и заплащаното задължение към обществото
от индустрията, поемани от крайния потребител, е съществен публичен интерес и той
е в основата на обособяване на посочената
група производители на енергия от ВИ на
§ 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ. Това съответства и
на промените в европейската правна рамка
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в сектора, която поставя потребителите в
центъра на внимание при постигането на
функциониращ електроенергиен пазар и осигуряването на конкурентоспособна икономика
в ЕС. Както е посочено и при приемането на
оспорения текст на второ гласуване в заседанието на Народното събрание на 22.07.2015 г.,
в случая се касае точно за възстановяване
на справедливостта, защото вече е получена
безвъзмездна помощ в размер 70 % от инвестицията по ПРСР 2007 – 2013 и пълен размер
на преференциалната цена. Още през 2011 г.
законодателят е предвидил, че при такова
положение преференциална цена трябва да се
смята на базата на 30 % собствени средства
или средства от банкови заеми, допълващи
безвъзмездното финансиране, но това предвиждане не е обхванало производителите по
§ 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ.
Предвидената с оспорената законодателна
норма промяна в мярката за насърчаване
(относно размера) не надхвърля пределите
на законодателното усмотрение – тя е в съответствие с легитимната цел на законодателя
да се избегнат неочаквано големите печалби
на обществените и частните инвеститори, за
да се контролират сметките за енергия, без
да се подкопава инвестиционният климат
в България, тъй като се укрепва доверието
на всички инвеститори за еднаква закрила
от закона на техните интереси. Това разбиране на съда се подкрепя и от практиката
на СЕС. Според СЕС (решение по делото
Wachauf) фундаменталните права, признати
от съда, не са абсолютни, а следва да бъдат
разбирани с оглед на социалната им функция. Съответно упражняването на тези права
според съда може да бъде ограничено при
условие, че тези ограничения съответстват
на целите от общ интерес на Общността и
не представляват с оглед на целта нетърпима
намеса, застрашаваща същността на правата
(дело Wachauf v Bundesamt Fur Ernahrung und
Forstwirtschaft 5/88,[1989]ECR 2609; дело Di
Lenardo и Dilexport, присъединени дела C 37/02
и C 38/02, пар. 82; решение по дело C-44/94
Fishermen‘s Organisations and Others [1995]
ECR I-3115, пар. 55). Оспореният в искането
законов текст не премахва преференциалните
цени за производителите на енергия от ВИ,
а привежда тези цени в съответствие с целта
от общ интерес за ЕС.
Предвид изложеното, съдът счита, че с
оспорената законодателна промяна не само
не се нарушава, но се постига ефективно реализиране на принципа – законът да гарантира
равни условия за стопанска дейност на всички
икономически активни субекти, установен в
чл. 19, ал. 2 от Конституцията. Да се твърди
при това положение, че групата стопански
субекти в обхвата на § 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ е
произволно определена от законодателя и че
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същата норма отнема техни придобити права
и ги дискриминира, с което нарушава чл. 19,
ал. 2 от Конституцията, е неоснователно.
Освен това, за да е налице нарушаване
на принципа в чл. 19, ал. 2, неравенството
трябва да е от такова естество, че да поставя
под съмнение в конкретните условия самата
същност на равенството, което най-често се
случва, когато нарушаването на този принцип
води до нарушаване на друго основно право, включително и правото на собственост.
Конституцията допуска в определени случаи
законово ограничаване на конституционно
установените ценности и налага задължения.
Съгласно чл. 17, ал. 3 от Конституцията частната собственост е неприкосновена. Едновременно с това конституционният законодател е
посочил изрично в чл. 17, ал. 5 в кои случаи,
по какъв ред и при какви условия дава предимство на публичния интерес и ограничава
правото на частна собственост.
Конституционният съд подчертава, че съгласно тази разпоредба обезщетението при
принудително отчуждаване на частна собственост за държавни и обществени нужди се
изисква да бъде равностойно, а не най-благоприятно (носещо най-големи очаквани приходи) за собственика. Следователно правото,
което се ползва с конституционна закрила, е
правото на собственост, а не някакво друго
право – на ползване по най-печеливш начин
на собствеността. Последното е в немалка
степен въпрос на разумно и предвидливо
управление на същата, включително и добре
преценен пазарен и непазарен риск от титуляря на правото на собственост.
На това основание съдът приема, че оспорената в искането законова норма не нарушава
конституционното правото на собственост,
не създава по-неблагоприятни условия на
стопанска дейност за субектите в обхвата
на § 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ и следователно не
нарушава принципа, установен в чл. 19, ал. 2
от Конституцията.
В искането се поддържа, че с оспорената
разпоредба драстично се посяга върху легитимни очаквания на инвеститорите в противоречие с принципа на правна сигурност,
конкретизиран в прокламирания в чл. 19,
ал. 3 от Конституцията принцип на закрила на инвестициите и стопанската дейност
на български и чуждестранни физически и
юридически лица. Твърди се, че при новите
условия инвеститорите не могат да получат
очакваната от тях печалба, т.е. тази, която,
както вече бе посочено, те реализират в условията на икономическо предимство, в което са
поставени до промяната. Преференциалните
цени за енергията от ВИ, както бе посочено,
са въведени да насърчат производителите
предвид постигането на национални и общностни цели, като им осигурят възвръщаемост
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на капитала и разумна печалба във времето
за целия жизнен цикъл на инсталациите – т.е.
за срока на дългосрочните договори с гарантирано изкупуване на произведената енергия
от ВИ на един регулиран пазар. Това, че
след промяната стопанските субекти по § 18,
ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ ще реализират по-малка
по размер печалба, вероятно не съответства
на техните собствени икономически очаквания, но това не означава задължително, че
законодателната промяна е в несъответствие
с конституционната закрила на легитимните
правни очаквания.
Конституционният съд отново подчертава,
че очакването за непроменимост на законодателната рамка е неоснователно. Достъпът
до електроенергия не е просто елемент от
пазара, а има стойност на услуга за социалноикономическо развитие на всеки индивид и е
в интерес на цялото общество. Изграждането
и експлоатацията на инсталации за енергия от
ВИ още от самото начало е ориентирано към
гарантиране благополучието на всеки индивид
и на обществото като цяло. Управлението на
сектор енергия от ВИ свързва множество конституционни ценности и принципи и включва
както свободата на стопанска инициатива и
закрила на околната среда, така и принципа
на устойчиво развитие на обществото и сигурност на гражданите. Оспорената в искането
законодателна норма е едно от средствата,
чрез които държавата осъществява своето
въздействие върху енергийната индустрия с
цел икономическа ефективност, което следва
да бъде в съответствие с конституционните
цели за постигане на развитие на обществото. Налице е публичен интерес, който
в контекста на посочените конституционни
цели има превес пред свободата на стопанска
инициатива в сектор енергия от ВИ и има
решаващо значение за легитимните очаквания
на инвеститорите.
Конституционният съд е последователен
при използването на понятията правна предвидимост и сигурност в смисъла им на измерения
на правовата държава, в съответствие с които
е конституционно недопустимо законодателят впоследствие да налага неблагоприятни
последици за правните субекти (Решение
№ 7 от 2009 г.), които са действали точно в
съответствие със съществуващата нормативна
уредба (т.е. с обратна сила да се отнемат придобити права). Съдът поддържа в практиката
си също така, че „Предвидимостта е изискване към формирането и осъществяването на
законодателната политика….“. Едновременно
с това обаче съдът отчита, че този признак
не следва да се абсолютизира – съвременният конституционализъм както в България,
така и по света не посочва изрично такова
изискване към законодателя. Що се отнася до
социалната сфера, в периоди на преход или
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кризи тя познава и е преживявала не само
плавни и предвидими изменения, възможна
е конкуренция между справедливостта и стабилността на социалната закрила (Решение
№ 10 от 13.09.2012 г.; Решение № 1 от 2005 г.).
По настоящото дело съдът не се отклонява от цитираното разбиране за правна
предвидимост. Както вече бе обсъдено, не е
налице обратно действие на разпоредбата на
§ 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ и с нея не се отнемат
права, доколкото става въпрос за третиране
с предимство, предоставено от държавата на
стопански субекти на регулиран пазар, по
преценка за целесъобразност, в съществуващия
тогава икономически и социален контекст
в интерес на обществото. Положението на
икономическо предимство не е съвкупност от
придобити права за стопанските субекти, които
са поставени в него единствено по преценка
на държавата. Предоставеното предимство
може да бъде оттеглено от държавата, когато прецени, че това е обществено потребно
и социално оправдано. Конституцията не
изисква неотменност на законодателството,
а следователно – не може да има конституционно легитимирано очакване, че когато
отпаднат обективните основания за подобно
предимство, законодателят няма да промени
своята преценка.
В практиката на Конституционния съд
понятията „конституционно оправдани очак
вания“ или „легитимни очаквания“ се свързват с правната предвидимост и сигурност
и предполагат определени конституционни
и л и за коново п ред ви ден и п ред пос та вк и,
когато Основният закон препраща към законодателна уредба на дадена материя (често
съдът е преценявал това в контекста на лустрационните закони). Така в Решение № 13
от 31.07.2014 г. съдът очертава конституционния принцип на равенство пред закона в
стопанската сфера, конкретизиран в чл. 19,
ал. 2 и 3 от Основния закон, и посочва, че
„Свободният пазар и конкуренцията изискват
равнопоставеност на всички субекти …“, т.е. в
условията на свободен пазар, отворен широко
за конкуренция, законът трябва да гарантира
еднаква правна позиция на стопанските субекти и следователно те на това основание
могат да очакват легитимно това да е така.
Стопанските субекти в обхвата на § 18, ал. 1
ПЗР ЗИДЗЕ обаче са в регулирания сегмент
на пазара и тъкмо с оспорената промяна
се постига постепенното им извеждане на
свободния пазар, на който те не са, но което е наложително, за да бъде постигната
националната и общностната цел за реален
конку рентен бизнес в електроенергийни я
сектор в ЕС (такава е и оценката на ЕК за
държавна помощ SA.44840 (2016/NN) – България, т. 29). Ето защо самата промяна цели
да създаде състоянието на свободен електро-
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енергиен пазар, на който всички производители на енергия от ВИ, включително и тези
в обхвата на § 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ, могат
да имат легитимно правно очакване законът
да им гарантира еднакви правни условия за
стопанска дейност. Съдът припомня, че с
оспорената законодателна промяна се свежда
до минимум прилагането на една непазарна
схема на подпомагане, каквато е тази на
преференциалните цени за новосъздавани
инсталации за енергия от ВИ (Насоките за
държавната помощ 2014 – 2020, както и Регламент (ЕС) № 651/2014 на ЕК от 17 юни
2014 г. за обявяване на н якои категории
помощи за съвместими с вътрешния пазар
в приложение на членове 107 и 108 ДФЕС
предвиждат премийно плащане, зелени сертификати, съвместни схеми и други пазарни
по характер схеми за подпомагане). За субектите по § 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ не се отменят преференциалните цени за изкупуване
на енергията, не се отменя и гарантираното
изкупуване по тези цени (преференциалните
цени, макар и намалени, продължават да
остават по-високи от реалната икономическа
стойност на тази енергия), не се променя и
срокът на дългосрочните договори – само
се намаляват цените занапред и по начин,
справедливо разпределящ финансовата тежест
за чиста енергия и защита на околната среда
в публичен интерес. На практика тези производители на енергия от ВИ получават по
един специфичен начин преходен период за
плавното им включване в свободния пазар.
Поддържаната от Конституционния съд
позиция тук се подкрепя и от юриспруденцията на СЕС. Закрилата на легитимните
очаквания е един от основните принципи на
правото на ЕС, изведен от СЕС в неговата
практика (решение по дело C-369/09 P, ISD
Polska and Others v. Commission, пар. 122; дело
112/80, Firma Anton Dürbeck v Hauptzollamt
Frankfurt am Main-Flughafen, пар. 48). Съдът
на Европейския съюз свързва закрилата на
легитимните очаквания с принципа на правна сигурност, който изисква състоянието на
правната рамка да е стабилно и предвидимо
(решение по дело C-63/93, Duff and Others v
Minister for Agriculture and Food and Attorney
General, ECR 1996, пар. 20). Това не означава,
че икономически активните субекти следва
да възприемат всяка промяна в регулаторната
рамка като произволна и неоправдана и да
извличат легитимността на своите очаквания
от обстоятелството, че са били третирани
с предимство на пазара към даден момент,
и от своето упование, че това положение
ще се запази и в бъдеще (решение по дело
230/78, Eridania v. Minister of Agriculture and
Forestry, пар. 21 – 22; решение по дело 84/78,
Ditta Angelo Tomadini Snc v Amministrazione
delle finanze dello Stato, пар. 21; решение по
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дело 52/81, Werner Faust v. Commission, пар.
26 – 27 и по дело Kyowa Hakko v. Commission,
T-223/00 [2003], пар. 39). Съдът счита също
така, че ако един добросъвестен и внимателен стопански субект може да предвиди
приемането на определена мярка от дадена
общностна институция, която ще засегне
неговите интереси, той не би могъл да се
позове на този принцип, ако мярката бъде
приета (решение по дело 265/85 Van den Bergh
en Jurgens and Van Dijk Food Products Lopik v
Commission, пар. 44; решение на съда първа
инстанция по присъединени дела T-116/01 и
T-118/01 P&O European Ferries).
Преференциалните цени като схема за
подпомагане на производителите на енергия
от ВИ в публичен интерес са много повече
средство да се избегнат трудностите, които
икономическата и финансовата нестабилност
могат да породят за постигане на тази цел,
отколкото на първо място да се защитят
и н д и ви д уа л ни т е и коном и ческ и и н т ереси
на тези производители, които са търговски
участници. Балансът на интересите на обществото и икономически активните субекти,
а не очакванията от непроменяемо висока
печалба на производителите/инвеститорите
е изведен на преден план.
Концепцията за легитимните правни очаквания се проявява различно в различните сектори. Изключително трудно е да се обосноват
легитимни правни очаквания в сектори, които
по принцип са признати като подложени на
чести промени, какъвто несъмнено е сектор
енергия от ВИ. Това, което прави очакванията
оправдани, е тяхната обоснованост. Те трябва
да се основават на индивидуализирано обвързване от страна на публичната власт, а не на
общата законодателна рамка. Също така те
следва да бъдат формирани добросъвестно,
с дължимото внимание. Не е разумно да се
очаква, че проблем, който вече е бил предмет
на внимание на законодателя под форма на
съществуваща законова уредба, няма отново
да има място в неговия дневен ред. Съответно
очакването, че законът ще изисква или разрешава нещо утре, основано единствено на
факта, че то се изисква или разрешава днес,
е напълно лишено от разумни основания и в
този смисъл – е нелегитимно.
Относно твърдяното несъответствие с
чл. 63 ДФЕС:
В искането се твърди също така несъответствие на разпоредбата на § 18 ПЗР ЗИДЗЕ
с чл. 63 ДФЕС. Вносителят приема, че със
законодателната промяна на режима на преференциалните цени в посока на тяхното
намаляване, като се нарушава принципът на
правна сигурност, и по-специално – свързаната с него закрила на легитимните очаквания на инвеститорите/производителите на

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

енергия от ВИ, попадащи в обхвата на § 18,
ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ, се разколебава въобще
доверието на инвеститорите в стабилността
на правната рамка в този сектор и така се
създава препятствие за свободното движение
на капитали в противоречие с изричната забрана в чл. 63 ДФЕС. Накратко, в основата
на твърдяното несъответствие на § 18 ПЗР
ЗИДЗЕ с чл. 63 ДФЕС е претендираната
легитимност на правните очаквания на инвеститорите, попадащи в обхвата на ал. 1 от
същия параграф, за запазване и занапред на
гарантираната висока печалба и положението
на икономическо предимство.
Целите на ЕС в сектор енергетика, така
както са определени в чл. 194 (1), дял IV (Свободно движение на хора, услуги и капитали),
глава „Енергетика“, включват и гарантиране
на функционирането на енергийния пазар,
обезпечаването на енергийната сигурност,
както и насърчаването разработването на
възобновяеми енергийни източници. Преференциалните цени за енергия от ВИ са тип
мярка за насърчаване производството на
енергия от ВИ, за постигане на посочените
цели, която в сравнение с други схеми за стимулиране, предвидени в Директива 2009/28,
е непазарно ориентирана. Според практиката
на ЕК и СЕС тя е държавна помощ и като
всяка държавна помощ създава селективно
икономическо предимство за нейните получатели и крие потенциална заплаха да наруши
конкуренцията и да бъде несъвместима с
общия пазар, освен ако не е предвидено друго
в Договорите (чл. 107 (1) ДФЕС).
Водим от посоченото, Конституционният
съд счита, че преди всичко следва да изясни
доколко в конкретния случай има основание твърдението в искането, че са налице
легитимни правни очаквания на субектите
в обхвата на § 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ в специфичния контекст на държавната помощ, без
да навлиза по същество и да обхваща всички
аспекти на същата.
По делото Essent Netwerk Noord (дело
C-206/06 Essent Netwerk Noord [2008]) СЕС
приема, че с понятието „намеса чрез държавни ресурси“ в чл. 107 (1) ДФЕС е предвидено
да бъдат обхванати и предимствата, предоставени посредством публична или частна
организация, определена или учредена от
държавата, за да прилага схемата за помощи
наред с пряко предоставените от държавата.
Такава е и позицията на ЕК в редица решения за преценка съвместимостта на схемите
за подпомагане с изискванията по чл. 107
(1) ДФЕС – т.нар. решение на ЕК от 2011 г.
относно мярка държавна помощ за енергоемките индустрии – Австрия No C 24/2009
(ex N 446/2008); решение на ЕК от 2016 г.,
за схемите за подпомагане на производите
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лите на енергия от ВИ в Чешката република
(SA.40171 (2015/NN), 28.11.2016 г., C(2016) 7827
final – т. 75 – 80 и т. 135), както и решение за
държавна помощ SA.44840 (2016/NN) – България. Контролът върху държавната помощ се
осъществява от ЕК (чл. 108 ДФЕС), която има
широка дискреционна власт в тази материя,
като нейните решения подлежат на съдебен
контрол в съответствие с фундаменталния
за правото на ЕС и националния правен ред
на държавите членки принцип на върховенството на правото. ЕК може включително
да отмени предварителната нотификация за
определена категория държавна помощ (Регламент (ЕС) № 651/2014 на ЕК за обявяване
на някои категории помощи за съвместими
с вътрешния пазар в приложение на членове
107 и 108 ДФЕС, ОВ на ЕС, L 187/1 – Регламент (ЕС) № 651/2014; Регламент на Съвета
(ЕС) № 734/2013 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 659/1999 за установяване на подробни
правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО).
През март 2016 г. до ЕК е от п равено
уведомление от компетентните органи на
българската държава за оперативна помощ за
производителите на енергия от ВИ под формата на преференциални цени за изкупуване
на енергията (мярката, за която е изпратено
уведомлението, е в сила от 3.05.2015 г. и ще
изтече на 31 декември 2021 г.). То се предшества от писмо до ЕК на ДКЕВР (КЕВР от
2015 г.) от юли 2014 г., в което е направена
констатация, че съобразно препоръките на
ЕК в последните години производителите на
енергия от ВИ са силно подкрепяни с преференциални цени, което е в съответствие с
екологичните цели за постигане към 2020 г.,
но въпреки това този вид подкрепа води до
нарушаване на конку ренцията в сектора.
Поставен е акцент върху свръхкомпенсацията, специално на фотоволтаични и вятърни
съоръжения, и е направено допускане за неправомерна държавна помощ. Въз основа на
цялостен анализ на преференциалните цени
като схема за подпомагане производителите
на енергия от ВИ в България в контекста на
чл. 107 ДФЕС ЕК (решение от 4.08.2016 г.,
C(2016) 5205 final – Държавна помощ SA.44840
(2016/NN) квалифицира преференциалните
цени в страната като държавна помощ. ЕК
приема (пункт 104), че помощта е съвместима с вътрешния пазар по силата на чл. 107
(3) буква в) ДФЕС, но посочва, че България
е привела в действие разглежданата мярка
за помощ без предварително уведомление
и помощта, предоставена до приемането на
настоящото решение, е неправомерна помощ
(пункт 103).
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Нас ърча ва не т о на п роизводс т во т о на
енергия от ВИ е един от приоритетите на
европейската енергийна политика. За това
свидетелства и чл. 194 в) ДФЕС. Тази цел е
заложена в Директива 2009/28/ЕО, която не
предписва задължително средство за постигане на целта. Европейската комисия изхожда
от разбирането, че е необходима държавна
намеса, която да подкрепи развитието на
този сектор. Въпреки това, независимо от
вида и формата на схемата за подпомагане,
в случай че тя съдържа държавна помощ, тя
следва да бъде нотифицирана до ЕК по реда на
чл. 108 (3) ДФЕС, за да се произнесе относно
съвместимостта с европейските правила за
държавни помощи съгласно чл. 107 (1) ДФЕС.
Държавната помощ може да бъде ефективен
коректив на някои недостатъци на пазара. Като
протекционистки инструмент на държавна
интервенция в пазара тя проявява склонност
да наруши конкуренцията и да деформира
в крайна сметка общия пазар. Поради това
правото на ЕС предвижда стриктна процедура
за предоставяне на държавни субсидии. По
дело C-199/06, CELF and ministre de la Culture
and de la Communication (Centre d’exportation
du livre français (CELF) and Ministre de la Culture
et de la Communication v Société internationale de
diffusion et d’édition (SIDE), пар. 35, СЕС посочва,
че „... държавата-членка, която възнамерява
да отпусне помощ, не може да започне прилагането на предложените мерки, докато тази
процедура не доведе до постановяването на
окончателно решение на Комисията.“ Съдът е
приел също, че „докато Комисията не е взела
решение за одобряване и дори докато срокът
за обжалване на едно такова решение не е
изтекъл, получателят не може да бъде сигурен
относно правомерността на предвижданата
помощ, единствено годна да породи у него
основателни очаквания“ (пар. 67 от решение
по същото дело).
Макар и визираното по-горе произнасяне
на ЕК да се отнася пряко до мярка, която е
в сила от 3.05.2011 г., направените анализи,
както и оценките, които тя дава за прилаганата в страната схема за подпомагане
на производителите на енергия от ВИ, са
важни. Освен това в пункт 46 от решението
се отбелязва, че компетентните български
органи са дали обяснения (след поискана
от ЕК допълнителна информация) за някои
нередности – двойно подпомагане на тези
производители под формата на пълни преференциални цени и финансиране по линия
на национални или европейски схеми за
подпомагане. Те са установени след одит,
извършен от Главна дирекция „Земеделие и
развитие на селските райони“ при задължителен одит през 2012 г. във връзка с инвестициите по мерки 311 и 312 от Програмата
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за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. Същественото в случая е, че
ЕК квалифицира преференциалните цени
като държавна помощ. Преференциалните
цени за изкупуване на енергия от ВИ са
предвидени в ЗАВЕИ (чл. 16, ал. 2 и чл. 21,
ал. 2) и при транспонирането на Директива
2009/28/ЕС в ЗЕВИ са отново включени като
мярка за насърчаване на енергията от ВИ.
За периода 2007 – 2011 г. липсва уведомление
до ЕК за тази прилагана в страната мярка за
подпомагане. Един добросъвестен получател
на помощта се предполага да проследи дали
процедурата е била спазена и не може да се
позовава на легитимни правни очаквания,
ако не е била уведомена ЕК, информация за
което е необходимо да бъде предвидливо и с
дължимата грижа потърсена (в този смисъл
решение на СЕС по дело T-328/09 Producteurs
de légumes de France v Commission).
Като подчертава, че конституционната
закрила се разпростира по отношение на
обосновани правни очаквания, като отчита
спецификата на режима на предоставяне на
преференциални цени в страната за определена част от стопанските субекти в сектор
енергия от ВИ, до промяната с оспорения
§ 18 ПЗР ЗИДЗЕ, както и предвид изискването очакванията на инвеститорите да бъдат
формирани с дължимото внимание и да са
разумни, при дадените обстоятелства, Конституционният съд счита, че позоваване на
легитимни очаквания по конкретното дело
е неоснователно.
В допълнение Конституционният съд посочва, че СЕС не е особено благосклонен към
аргумента за легитимни правни очаквания в
контекста на държавната помощ и поставя
съществени изисквания към инвеститорите (решение по дело C-5/89 Commission of
the European Communities v Federal Republic
of Germany, пар. 14; по присъединени дела
T-427/04 и T-17/05 France and France Télécom
v Commission и по дело C-24/95 Alcan, Land
Rheinland-Pfalz v Alcan Deutschland GmbH, пар.
49; СЕС не поддържа и последващо саниране на неспазена процедура по дело T-150/12,
Greece v Commission, 2014 г.).
Констит у ционни ят съд подчертава, че
меж ду насърчаването на инвестициите и
преференциалните цени няма знак за равенство. Преференциалните цени са само една
от възможните мерки за насърчаване, която в
процеса на продължаващо развитие на електроенергийния вътрешен пазар в ЕС подлежи
на съществено ограничаване. Това, че една
инвестиция в някои години в рамките на
дългосрочните договори – между 12 и 20 го-
дини в зависимост от типа ВИ – няма да генерира печалба, която да покрие плащания по
заеми, получени за по-кратък от очаквания
период за възвръщаемост на инвестициите, не
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означава, че инвестицията като цяло няма да
бъде компенсирана и така да се възпрепятства
свободата на движение на капитали. По-ниските преференциални цени променят само
периода на възвръщаемост на инвестициите.
Никой обаче не може да твърди легитимност
на едно очакване мярката за насърчаване да
не бъде променяна от законодателя в бъдеще.
В конкретния случай става дума за такава
промяна, продиктувана от целта за постигане
на функциониращ вътрешен електроенергиен
пазар за ЕС, в който процес участва и Република България. Постепенното извеждане на
производителите на енергия от ВИ на свободния пазар предполага и заместване на тяхното директно ценово подпомагане с пазарно
ориентирани схеми за насърчаване (Насоки
за държавната помощ 2014 – 2020). Поддържа
нето на необосновано високи преференциални
цени за енергия от ВИ за субектите по § 18,
ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ спрямо пазарните цени крие
риск от деформиране на пазара в рамките
на ЕС. Направената промяна позволява на
инвеститорите да планират икономическото
си поведение и дългосрочно да предвидят
инвестициите си съобразно механизмите на
пазара. Либерализирането на движението на
капитали цели да подпомогне изграждането
на единен пазар, включително и електроенергиен пазар за ЕС. Тъкмо това е и целта, към
която е ориентирана предприетата промяна с
оспорения в искането § 18 ПЗР ЗИДЗЕ.
Предвид изложеното и като съобрази, че в
конкретния случай твърдяното от вносителя
наличие на оправдани правни очаквания за
субектите по § 18, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕ е не
основателно, Конституционният съд приема,
че не е налице несъответствие на оспорената в
искането законова разпоредба с чл. 63 ДФЕС.
Водим от горното, Конституционният съд
намира искането за неоснователно и приема,
че то следва да бъде отхвърлено. Разпоредбата
на ал. 1 на § 18 ПЗР ЗИДЗЕ и свързаните с нея
разпоредби в ал. 2, 3, 4 и 5 от § 18 ПЗР ЗИДЗЕ
не противоречат на чл. 4, ал. 1 и чл. 19, ал. 2
и 3 от Конституцията на Република България
и не са в несъответствие с чл. 63 ДФЕС.
Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на четиридесет и девет
народни представители от 43-то Народно събрание за обявяване на противоконституционност и за установяване на несъответствие
с чл. 63 от Договора за функциониране на
Европейския съюз на § 18, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г.).
Председател:
Борис Велчев
3634
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
ОТ 16 МАЙ 2017 Г.

РЕШЕНИЕ № 12773
от 24 ноември 2016 г.

за изменение на Устройствения правилник на
Изпълнителна агенция „Одит на средствата
от Европейския съюз“ към министъра на
финансите, приет с Постановление № 346 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 5
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2009 г., бр. 34
и 52 от 2010 г., бр. 2 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22
и 58 от 2012 г., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 и
100 от 2015 г. и бр. 100 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8, ал. 1:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. поставя стратегически и годишни цели
за дейността на агенцията, утвърждава стратегически и годишен одитен план на агенцията и
осъществява контрол за тяхното изпълнение;“.
2. В т. 7 думите „Регламент № 1083/2006 г.
на Съвета“ се заменят с „приложимите регламенти“.
§ 2. В чл. 17, ал. 2, т. 6 думите „стопанисването и“ се заличават.
§ 3. В чл. 19, т. 10 думите „и проектите на
длъжностни характеристики“ се заличават.
§ 4. В чл. 21а т. 1 се изменя така:
„1. осъществява специфични одитни дейности по оперативните програми за програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.,
свързани със социалната политика, заетостта
и образованието и съфинансирани от Европейския социален фонд, Европейския фонд за
регионално развитие и от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица;“.
§ 5. В чл. 31 ал. 5 се изменя така:
„(5) Постъпилите предложения и сигнали
за злоупотреби с власт и корупция, лошо
управление на държавно имущество или за
други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служители в
агенцията, с които се засягат държавни или
обществени интереси, права или законни
интереси на други лица, се препращат не
по-късно от 7 дни от постъпването им на
министъра на финансите.“
§ 6. В приложението към чл. 6, ал. 3,
на ред „дирекция „Одити на средствата по
трансгранично сътрудничество и други програми“ думата „трансгранично“ се заменя с
„териториално“.
§ 7. Навсякъде думите „дирекция „Одити
на средствата по социална политика, образование и рибарство“ се заменят с „дирекция
„Одити на средствата по социална политика
и образование“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3648
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по административно дело № 5178 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – шесто отделение, в съдебно
заседание на двадесет и пети октомври две
хиляди и шестнадесета година в състав: председател: Румяна Папазова, членове: Атанаска
Дишева, Тодор Тодоров, при секретар Росица
Тодорова и с участието на прокурора Емил
Дангов изслуша докладваното от председателя
Румяна Папазова по адм.д. № 5178/2016 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Мануела Огнянова Тошева от с. Голяма Железна, област
Ловеч, против разпоредбите на чл. 62, 63,
чл. 69, ал. 1 – 5, част осма, раздел ІХ, т. 1 от
приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 и приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за
медицинската експертиза, приета с ПМС № 87
от 5.05.2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г.;
изм., бр. 5 от 14.01.2011 г., в сила от 14.01.2011 г.,
бр. 41 от 31.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 55 от
4.07.2014 г., бр. 67 от 12.08.2014 г., в сила от
1.01.2015 г.; изм., бр. 17 от 1.03.2016 г., в сила
от 1.01.2016 г.).
Поддържат се съображения за издаване на
наредбата в нарушение на чл. 77 и 80 АПК
във връзка с чл. 26 и 28 ЗНА: проектът на
нормативния акт, съответно проектът за изменението му, не е бил публикуван на интернет
страницата на вносителя; не са изготвени
мотиви към проекта на наредбата и проекта
за изменението є, а ако такива са изготвени, не съдържат необходимите реквизити. В
проведеното съдебно заседание и в писмените
бележки са изложени подробни доводи против установените срокове на инвалидизиране
съгласно чл. 69, ал. 1 от наредбата.
Ответниците – Министерският съвет и
министърът на здравеопазването, са оспорили
жалбата като недопустима, евентуално като
неоснователна.
Представителят на Върховната административна прокуратура е дал мотивирано заключение за неоснователност на оспорването.
За да се произнесе, Върховният административен съд, шесто отделение – тричленен
състав, взе предвид следното:
По допустимостта на оспорването:
Жалбата е процесуално допустима като
подадена от лице с правен интерес съгласно
изискването на чл. 186, ал. 1 АПК.
Жалбоподателката Тошева е лице с трайно
намалена работоспособност вследствие на
хирургична интервенция поради онкологично
заболяване. Служебно известно е, че здравословното є състояние налага периодично
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освидетелстване за определяне степента на
трайно намалената работоспособност (определение № 7272 от 15.06.2016 г. на ВАС по
адм.д. № 6149/2016 г., VІ о.). Данни относно
здравословното є състояние са изложени и
в анамнезата на приложения амбулаторен
лист № 12 от 11.01.2016 г., издаден от лекарпсихиатър. На основание чл. 187, ал. 1 АПК
подзаконовите нормативни актове могат да
бъдат оспорени без ограничение във времето.
По основателността на оспорването:
Наредбата за медицинската експертиза
(НМЕ) е приета с ПМС № 87 от 5.05.2010 г.
по законова делегация от чл. 101, ал. 6 (ДВ,
бр. 41 от 2009 г.), сега ал. 7 от Закона за
здравето. Новоприетата Наредба за медицинската експертиза е обнародвана в ДВ, бр. 36
от 14.05.2010 г., а последвалите изменения са
обнародвани в ДВ, бр. 5 от 14.01.2011 г., бр. 41
от 31.05.2011 г., бр. 55 от 4.07.2014 г., бр. 67 от
12.08.2014 г. и бр. 17 от 1.03.2016 г. С ПМС
№ 87 от 5.05.2010 г., с което е приета НМЕ,
е отменена действалата дотогава Наредба за
медицинската експертиза на работоспособността (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 96 от 2005 г. и бр. 23 от 2007 г.).
Нормативните административни актове
уреждат обществените отношения, възникващи при прилагането на закон или подзаконов
нормативен акт от по-висока степен. С чл. 101,
ал. 6 (ДВ, бр. 41 от 2009 г.), сега ал. 7 от Закона за здравето, на Министерския съвет е
предоставена компетентността да определи
принципите и критериите на медицинската
експертиза, реда за установяване на временна неработоспособност, вида и степента на
увреж дане, степента на трайно намалена
работоспособност, потвърждаване на професионална болест, както и условията и реда
за извършване на медицинска експертиза по
чл. 103, ал. 3.
Оспорените чл. 63 НМЕ и приложения
№ 1 и № 2 към него, както и чл. 69, ал. 2 и 5,
които са приети с ПМС № 87 от 5.05.2010 г.,
са обнародвани в ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г. и
са в сила от 18.05.2010 г. Оспорените чл. 62 и
чл. 69, ал. 1, 3 и 4 са изменени и обнародвани
в ДВ, бр. 55 от 4.07.2014 г., в сила от 8.07.2014 г.
За да се осигури адекватна нормативна
регулация на съответните обществени отношения, изработването на проектите на нормативните актове се подчинява на специалните
административнопроизводствени правила на
глава трета от Закона за нормативните актове
(ЗНА), чл. 26 – 28.
Разпоредбата на чл. 26, ал. 1 ЗНА (ДВ,
бр. 46 от 2007 г., в сила до 3.11.2016 г.) установява принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност, които следва да
бъдат зачитани при изработването на проект
на нормативен акт.
За осигуряване приложението на цитираните принципи ал. 2 на чл. 26 поставя
изискване към съставителя на проекта на
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нормативен акт преди внасянето му за издаване или приемане от компетентния орган
да го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта. За
заинтересовани лица в тази хипотеза следва
да се считат изброените в чл. 18, ал. 1 ЗНА
(ДВ, бр. 46 от 2007 г.), които могат да правят
предложения за усъвършенстване на законодателството: държавните органи, юридическите
лица и гражданите.
В хода на съдебното производство ответникът – министърът на здравеопазването, който
е вносител на проекта на НМЕ, е представил
на хартиен носител разпечатка от електронния сайт на министерството, която следва
да удостовери, че проектът на наредбата и
проектът на постановлението за приемането
є са били публикувани на 10.12.2009 г. Мотивите, съответно докладът на министъра на
здравеопазването не са били публикувани и
на заинтересованите лица не е била указана
законовата възможност за предложения и становища по проекта най-малко в 14-дневен срок.
По отношение на измененията, внесени в
чл. 62 и чл. 69, ал. 1, 3 и 4 НМЕ и обнародвани
в ДВ, бр. 55 от 4.07.2014 г., се установява, че
те са приети със заключителните разпоредби
на ПМС № 179 от 27.06.2014 г. за изменение и
допълнение на Правилника за устройството
и организацията на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи, приет
с ПМС № 83 от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.).
Ответникът – министърът на здравеопазването, не се е ангажирал със становище относно
публикуването на проект за изменение на
НМЕ заедно с мотивите (доклада) съгласно
изискването на чл. 26, ал. 2 ЗНА. При извършената служебна справка се установи, че на
посочената от ответника – МС, дата 2.06.2014 г.
на електронния сайт на Министерството на
здравеопазването е бил публикуван проект на
Постановление за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската
експертиза и на регионалните картотеки на
медицинските експертизи, който се приема на
основание чл. 109 от Закона за здравето, заедно
с доклада на министъра на здравеопазването.
На основание чл. 28, ал. 2 ЗНА (ДВ, бр. 46
от 2007 г.) мотивите, съответно докладът към
проекта на нормативния акт, които се внасят
за обсъждане и приемане от компетентния
орган, следва да съдържат следните данни:
1. причините, които налагат приемането; 2.
целите, които се поставят; 3. финансовите и
други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4. очакваните резултати
от прилагането, включително финансовите,
ако има такива; 5. анализ за съответствие с
правото на Европейския съюз.
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Мотивите, съответно докладът, изготвени от
вносителя – министъра на здравеопазването, за
отмяна на Наредба за медицинската експертиза
на работоспособността от 2005 г. и приемане
на Наредба за медицинската експертиза не
са били публикувани съгласно изискването
на чл. 26, ал. 2 ЗНА. Докладът, представен в
Министерския съвет с писмо от 12.04.2010 г.,
не е обоснован в съответствие с изискванията
за съдържание по чл. 28, ал. 2 ЗНА. В обем
от две страници са изложени формални цели
и кратко описание на съдържанието на акта.
Причините, наложили отмяната на действащата наредба и приемането на нова, не са
ясни. Упоменати са изменения в Закона за
здравето, без да са конкретизирани съответните разпоредби и времето на приемането им.
В частност оспорените по настоящото дело
текстове не са подкрепени от мотиви, налагащи възприетата нормативна регулация. По
отношение на финансовите и други средства,
необходими за прилагането на новата уредба, както и относно очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива, липсват мотиви. Не са засегнати
въпросите относно финансирането на ТЕЛК
и НЕЛК за осигуряване на функционирането
им в адекватни срокове при осъществяване
на медицинската експертиза на трайната неработоспособност. Не е направен анализ за
съответствие с правото на Европейския съюз.
По отношение на измененията, обнародвани в ДВ, бр. 55 от 2014 г., се установява,
че докладът на министъра е относно: проект
на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Правилника за
устройството и организацията на работа на
органите на медицинската експертиза и на
регионалните картотеки на медицинските
експертизи, приет с Постановление № 83 на
Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от
2010 г.). Единствените мотиви относно Наредбата за медицинската експертиза, приета със
заключителните разпоредби на ПМС № 87 от
2010 г., се изразяват в отбелязване, че имат
правно-технически характер и че двата нормативни акта се привеждат в съответствие с
промените в Закона за здравето, свързани с
премахване на Детските експертни лекарски
комисии. Отбелязано е, че проектът не е
свързан с европейското право, поради което
не се налага изготвяне на справка за съответствие с него. Не се очаква пряко или косвено
въздействие върху държавния бюджет.
Разпоредбата на чл. 77 АПК задължава
компетентният орган да издаде нормативния административен акт, след като обсъди
проекта заедно с представените становища,
предложения и възражения.
В представения протокол № 15 от заседание
на МС на 21.04.2010 г., с който е приет проектът на постановлението, липсват данни за
проведено обсъждане заедно с представените
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становища, предложения и възражения. Не
са разгледани възраженията на МВР в становището му рег. № І-35083 от 28.12.2009 г.
относно предвидените проценти, определящи
загубата на работоспособността при някои
заболявания; не е обсъдено становището на
МВнР изх. № 04-08-178 от 4.01.2010 г., че не
е необходимо да се приема нов нормативен
акт; не са обсъдени предложенията на НОИ,
изложени в становище изх. № 04-03-11/12 от
22.12.2009 г., както и тези на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания
относно обжалването на актовете, и др.
Подобни са обстоятелствата и при приемане измененията на НМЕ, обнародвани в ДВ,
бр. 55 от 2014 г. Видно от т. 39 на протокол
№ 25 от заседание на 25.06.2014 г., приетият
проект за постановление е за изменение на
Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската
експертиза и на регионалните картотеки на
медицинските експертизи. Постъпилите възражения от Психиатрична ТЕЛК – София-град,
с рег. № 98-320 от 11.06.2014 г., подробните
възражения на КНСБ в протокол № 10 от
29.04.2014 г., становището на Конфедерацията
на независимите синдикати, отрицателното
становище на БТПТ № 507 от 29.04.2014 г.
относно намаленията на разходите и др. не
са били подложени на обсъждане.
С оглед на гореустановените фактически
обстоятелства съдът намира, че нормативният акт и измененията му са издадени в
нарушение на процесуалните изисквания,
които се преценяват като съществени с оглед
спецификата на обществените отношения,
регламентирани с оспорените разпоредби на
чл. 69, ал. 1 НМЕ, част осма, раздел ІХ, т. 1
от приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 и приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 НМЕ.
Оспорената разпоредба на чл. 69, ал. 1
НМЕ е със следния текст (изм. – ДВ, бр. 55
от 2014 г.): Срокът на инвалидността е от една
до 3 години в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие
и възможностите за възстановяване.
Пълната липса на мотиви (доклад) и на
проведено обсъждане относно лимитирането
на сроковете на инвалидизиране в рамките от
една до три години предпоставят частичното
несъответствие на разпоредбата с чл. 101а,
ал. 1 от Закона за здравето.
Законовото правило е, че срокът на решението за степента на трайно намалена
работоспособност се определя в зависимост
от характера на увреждането, динамиката на
неговото развитие и възможностите за възстановяване на работоспособността. С ал. 1 на
чл. 69 НМЕ немотивирано са въведени срокове за инвалидизиране, вариращи в краткия
диапазон от една от три години. Ако увреждането е окончателно, т.е. лицето не може да
се излекува от заболяването или състоянието
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му не би могло да се подобри в обозримото
бъдеще от една до три години с оглед на други
фактори като възраст, трудова среда и пр., би
следвало органът на медицинската експертиза
ТЕЛК или НЕЛК да разполага с оперативна
самостоятелност да определи по-дълъг срок на
инвалидизиране. Във всеки конкретен случай
органът на медицинската експертиза следва да
извършва обоснована прогноза в кой момент
най-рано би могло да се очаква подобрение на
здравословното състояние на освидетелстваното лице, обосноваващо определяне на по-нисък
процент загубена работоспособност. Вместо
това срокът на инвалидизиране е ограничен до
три години, включително в случаите, в които
евентуалното подобряване и възстановяване
на работоспособността би могло да се очаква
след по-дълъг период.
Определените срокове за инвалидизиране
от една до три години също така не са съобразени с дадените становища от заинтересованите лица и с доклада към проекта от 2014 г.
Всеобщо известна е липсата на лекари-специалисти, които желаят да работят в ТЕЛК,
лошата кадрова и финансова обезпеченост,
резултатираща в забавеното функциониране на
ТЕЛК/НЕЛК извън разумните срокове. Служебно известни са случаи, в които забавянето
на ТЕЛК/НЕЛК лишава нуждаещите се лица
от възможността да се явят за следващото
освидетелстване след изтичане на две- или
тригодишния срок поради неприк лючили
производства пред НЕЛК или пред съда по
обжалване на издадени експертни решения.
С оглед на горните съображения следва
да се приеме, че подзаконовата разпоредба
на чл. 69, ал. 1 НМЕ в частта „от една до 3
години“ превратно ограничава продължителността на срока на инвалидизиране, предвиден
с чл. 101а, ал. 1 от Закона за здравето, и не
дава обоснована и адекватна правна регламентация, съответна на обществения интерес.
Изц я ло немо т и ви ра н и о т мед и ц и нск и
или социални съображения са оспорените
разпоредби на част осма, раздел ІХ, т. 1 от
приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 и приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за
медицинската експертиза.
С т. 1, раздел ІХ, част осма от приложение
№ 1 са установени отправните точки за оценка
на трайно намалената работоспособност/вид и
степен на увреждане при хирургични заболявания на женски полови органи: 1. Малигнен
тумор на гърдата в първите 5 години: 1.1. в
ранен стадий, както и след екстирпация на
локален рецидив или кожни метастази: 1.1.1.
първите две години: 80 %; 1.1.2. третата до
петата година: 50 – 70 %; 1.2. иноперабилни
или с далечни метастази до 5-ата година:
71 – 100 %. Приетите отправни точки и съответният процент за периода от третата
до петата година се различават от тези по
отменената НМЕР, без да са посочени настъ-
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пили изменения в медицинската наука или
в прилаганите методи на лечение, налагащи
преосвидетелстване на оперираните и подложени на лечение жени най-късно след третата
година. За времето след петата година не е
предвидено ново освидетелстване на болните
за определяне загуба на работоспособност.
Аналогично Методиката за прилагане на
отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти съгласно
приложение № 2 не е обоснована от медицински критерии и съображения. Напълно
неясен е указаният механизъм за комбиниране
при определяне на крайния процент загубена
работоспособност, а от дадените абстрактни
примери не става ясен методът, който налага да се определя общ процент 10 за три
увреждания, всяко от което води до загуба
на работоспособност 10 %, или общ процент
20 за три увреждания със степени съответно
20, 15 и 10 процента.
Допуснатите нарушения на императивните
процесуални изисквания на чл. 26 – 28 ЗНА
и чл. 77 АПК в цитираните по-горе хипотези
са довели до незаконосъобразна вторична
регламентация на механизма за установяване
степента на трайно намалената работоспособност в проценти. Не са зачетени принципите
на обоснованост, откритост, съгласуваност,
пропорционалност и стабилност. Пълната
липса на мотиви прави невъзможен съдебният
контрол и налага отмяната на чл. 69, ал. 1 в
частта „от една до три години“, на оспорената
част от приложение № 1 и на приложение № 2.
Допуснатите нарушения на процесуалните
правила за приемането на НМЕ не биха могли
да повлияят върху законосъобразността на
ал. 4 и 5 на чл. 69 НМЕ, които са със следните
текстове: (4) (изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.). При
дефинитивни състояния без възможност за
пълно или частично възстановяване се определя пожизнен срок на инвалидността; (5) При
множествени увреждания, някои от които не
са дефинитивни, срокът на инвалидността се
определя съгласно ал. 1. Цитираните норми
са синхронизирани с разпоредбите съответно
на ал. 2 от чл. 101а от Закона за здравето и
на ал. 3 от чл. 101а от Закона за здравето.
Допуснатите процесуални нарушения не
биха могли да се отразят и върху ал. 2 и 3 на
чл. 69 НМЕ: (2) Крайната дата на срока на
инвалидизиране е 1-во число на месеца, през
който е било извършено освидетелстването;
(3) (изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.): Когато преосвидетелстването е извършено след датата
по ал. 2, в решението си ТЕЛК отбелязва
закъснението и причините за това.
Оспорената разпоредба на чл. 62 НМЕ
(изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.) изисква вида и
степента на увреждането/степента на трайно
намалената работоспособност да се определят
въз основа на подробна клинико-експертна
анамнеза, задълбочен клиничен преглед, на-
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сочени лабораторни и функционални изследвания и данните от наличната медицинска
документация, даващи представа за функционалното състояние на заболелия орган и
организма като цяло.
Цитираните правила за определяне на здравословното състояние на освидетелстваните
лица, вида и степента на уврежданията им
въз основа на всички налични доказателства
относно релевантните факти и обстоятелства
са в съответствие с общите процесуални
правила на чл. 35 и 36 АПК за издаване на
административни актове. Въведените изисквания осигуряват пълно изясняване на медицинските случаи и охраняват интересите
на подлежащите на освидетелстване лица.
Изцяло съответна на Закона за здравето е
и разпоредбата на чл. 63 НМЕ: (1) Установеното увреждане, стадият на неговото развитие
и обусловеният функционален дефицит се
съобразяват със съответната отправна точка
съгласно приложение № 1. Ако приетата точка
предвижда диапазон „от ... до“, процентът на
трайно намалената работоспособност (вида
и степента на увреждане) се съобразява със
степента на установения дефицит; (2) Когато
установеното увреждане не е посочено като
отправна точка в приложение № 1, но обуславя значителен функционален дефицит, за
критерий се взема най-близката по съдържание
точка, като в експертното решение се вписва
„във връзка с точка ...“ и се прави подробна
обосновка; (3) При наличие на множествени
увреждания, посочени като отправни точки в
приложение № 1, крайният процент на трайно
намалената работоспособност (вида и степента
на увреждане) се определя по Методиката за
прилагане на отправните точки за оценка на
трайно намалената работоспособност (вида и
степента на увреждане) в проценти съгласно
приложение № 2; (4) Увреждания, които не са
посочени като отправни точки и не обуславят
функционален дефицит или дефицитът е незначителен, не се вземат предвид при определяне
процента на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане).
Текстовете на чл. 63 НМЕ кореспондират
със законовата норма на чл. 101, ал. 4 (предишна ал. 3 – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила
от 31.07.2010 г.) от Закона за здравето, която
изисква видът и степента на увреждане и
степента на трайно намалена работоспособност да се определят в проценти спрямо
възможностите на здравия човек. Подзаконовите норми детайлизират регламентираната
материя в рамките на делегираната компетентост с чл. 101, ал. 6 (сега ал. 7) от Закона
за здравето, като отчитат многообразността
на здравословните увреждания, обхванати
от медицинските стандарти и медицинските
практики. Същият механизъм за определяне
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на степента на здравословните увреждания
е хронологически закрепен с предходните
подзаконови нормативни актове: Наредбата за
експертизата на работоспособността от 2000 г.
и Наредбата за медицинската експертиза на
работоспособността от 2005 г. Предвид законовата норма на чл. 101, ал. 4 от Закона за
здравето, изискваща определяне на загубата
на работоспособност в проценти, следва да
се приеме, че допуснатите административнопроцесуални нарушения не са довели до
необоснованост или пряко противоречие на
подзаконовата регулация със закона.
С оглед на горните съображения подадената
жалба следва да бъде уважена в частта за оспорените разпоредби на чл. 69, ал. 1 в частта
„от една до три години“ от НМЕ, част осма,
раздел ІХ, т. 1 от приложение № 1 към чл. 63,
ал. 1 НМЕ и приложение № 2 към чл. 63, ал. 3
НМЕ. Допуснатите съществени нарушения на
процесуалните правила в разгледаните случаи
са компрометирали правната сигурност, лишили са оспорените разпоредби от обосновка
и като резултат са довели до неадекватна
подзаконова регулация. Липсата на мотиви
по смисъла на чл. 28, ал. 2 ЗНА препятства
съдебния контрол по същество и обуславя
отмяната на подзаконовите разпоредби.
Останалите оспорени подзаконови разпоредби са в пряко съответствие с кореспондиращите текстове от Закона за здравето и
АПК, поради което допуснатите нарушения
на процесуалните правила за дискутирането
и приемането им не могат да обосноват основание за отмяна.
По изложените съображения и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд, шесто отделение,
РЕШИ:
Отменя разпоредбите на чл. 69, ал. 1 от
Наредбата за медицинската експертиза, приета
с ПМС № 87 от 5.05.2010 г. (обн., ДВ, бр. 36
от 14.05.2010 г.; изм., бр. 55 от 4.07.2014 г.), в
частта „от една до три години“, част осма,
раздел ІХ, т. 1 от приложение № 1 към чл. 63,
ал. 1 и приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от
Наредбата за медицинската експертиза.
Отхвърля жалбата на Мануела Огнянова
Тошева от с. Голяма Железна, област Ловеч,
против разпоредбите на чл. 62, 63 и чл. 69,
ал. 2 – 5 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 5.05.2010 г.
(обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г.; изм., бр. 55
от 4.07.2014 г.).
Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването
му на страните пред петчленен състав на
Върховния административен съд.
Председател:
Георги Колев
3617
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РЕШЕНИЕ № 13199
от 5 декември 2016 г.

по административно дело № 4267 от 2016 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Република България – седмо отделение, в
съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и шестнадесета година в
състав: председател: Ваня Анчева, членове:
Даниела Мавродиева и Калина Арнаудова,
при секретар Боряна Георгиева и с участието
на прокурора Владимир Йорданов изслуша
докладваното от съдията Даниела Мавродиева
по адм. дело № 4267/2016.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на сдружение „Национално сдружение на частните болници“,
сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“, „Сдружение на общинските
болници в България“ и сдружение „Българска
болнична асоциация“ срещу Наредба № 3
от 27.01.2015 г. за у твърж даване на общи
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия,
съдова хирургия, детска хирургия и лицевочелюстна хирургия, издадена от министъра
на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 11 от
10.02.2015 г.; изм., бр. 72 от 18.09.2015 г., в
сила от 1.01.2016 г.). В съдебно заседание е
заявено, че се обжалва наредбата с всичките є изменения, включително и последното
изменение в ДВ, бр. 37 от 17.05.2016 г.
Жалбоподателите поддържат оплаквания за
незаконосъобразност на оспорения подзаконов
нормативен акт в неговата цялост поради несъответствие на съдържанието на наредбата с
предмета и обхвата на законовата делегация по
чл. 6 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ),
липса на форма във връзка с изискването
на чл. 10 от Закона за нормативните актове
(ЗНА), нарушение на правилата на чл. 26 и
28 ЗНА и противоречие с чл. 3 от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Претендира се отмяна на обжалваната наредба и
присъждане на разноски.
Ответникът – министърът на здравеопазването, чрез пълномощника си по делото – юрк.
Денчева, отрича допустимостта на жалбата,
а при условията на евентуалност излага съображения за нейната неоснователност. Прави
възражение за прекомерност на претендираните от сдруженията разноски за адвокатско
възнаграждение.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за допустимост и за неоснователност на оспорването.
Настоящият съдебен състав на Върховния
а дминист рат ивен съд – седмо о тделение,
намира подадената жалба за процесуално
допустима по следните съображения:
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По силата на чл. 186, ал. 1 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
задъл жени я. Следователно задъл ж ителна
предпоставка за допустимост на оспорването
на наредбата е наличието на правен интерес
от търсената съдебна защита. Видно от Тълкувателно решение № 2 от 12.02.2010 г. по
тълк. дело № 4/2009 г. на Общо събрание на
колегиите на Върховния административен
съд, съсловните (браншовите) организации и
другите юридически лица с нестопанска цел
могат да оспорват подзаконови нормативни
актове при наличието на правен интерес,
обоснован от предмета на дейност и целите,
за които са създадени. В случая иницииралите
съдебен контрол неправителствени организации са юридически лица с нестопанска цел,
създадени в обществена полза, чиито предмет
на дейност и основни цели обуславят извод
за наличие на правен интерес от заявеното
оспорване. Развивайки обществена дейност в
областта на усъвършенстване на българското
здравеопазване, включително посредством
подобряване на нормативната база, защита
правата на пациенти, граждани и организации в сферата на здравеопазването, защита
на честната конкуренция между лечебните
заведения, осигуряване на оптимални условия
за предоставяне на здравни услуги в България и успешно функциониране на лечебните
заведения, развитие на общинските болници
и повишаване достъпността на обслужваното
население до по-високо ниво на специализирани медицински дейности, подобряване на
медицинското обслужване и др., оспорващите
сдружения имат качеството на активно легитимирани субекти, поради което жалбата
им срещу подзаконовия нормативен акт е
процесуално допустима.
Обстоятелството, че наредбата е изменена
след подаване на жалбата, не оставя последната без предмет, тъй като са изменени само
отделни разпоредби от приложението към
наредбата, а не е отменена цялата наредба. От
друга страна, жалбоподателите са заявили, че
оспорват наредбата с всичките є изменения,
последвали след подаване на жалбата, т.е.
обжалва се наредбата в редакцията є към
датата на съдебното заседание.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
Наредба № 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване
на общи медицински стандарти по хирургия,
неврохирургия, гръдна хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна хирургия
и естетична хирургия и лицево-челюстна
хирургия е издадена от министъра на здравеопазването на основание чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ. По
делото са изготвени и предварително публично
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оповестени мотиви за приемане на наредбата
(л. 110). Преди издаването є са публикувани
текстът на проектонаредбата и мотивите. Няма
данни обаче докладът към проекта за НА
да е бил публикуван и публично оповестен.
Подзаконовият нормативен акт е обнародван
в „Държавен вестник“, бр. 11 от 2015 г.
С § 4 от ПЗР на Наредба № 6 от 24.08.2015 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„пластично-възстановителна и естетична хирургия“ са направени изменения и допълнения
в Наредба № 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване
на общи медицински стандарти по хирургия,
неврохирургия, гръдна хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна хирургия
и естетична хиру ргия и лицево-челюстна
хирургия, като от заглавието на наредбата
е заличено „пластично-възстановителна хирургия и естетична хирургия“. Проектът на
новата наредба, както и мотиви за издаването
є са публикувани на интернет страницата
на МЗ (л. 354, л. 355). Докладът към проекта
няма данни да е публикуван. В рамките на
проведеното обществено обсъждане са постъпили становища от заинтересовани лица
с конкретни предложения по коригираните
медицински стандарти. Нормативният акт е
обнародван в ДВ, бр. 72 от 2015 г. и е в сила
от 1.01.2016 г.
С § 19 от ПЗР на Наредбата за изменение
на Наредба № 30 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Медицинска онкология“ са направени изменения в Наредба
№ 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване на общи
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, детска хирургия
и лицево-челюстна хирургия. Изменящата
наредба е обнародвана в ДВ, бр. 37 от 2016 г.,
като по делото няма данни дали проектът
на наредбата и мотивите са били публично
оповестени.
При тези данни съдът приема следното от
правна страна:
Оспорената наредба е издадена в изпълнение на законовата делегация на чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ
от компетентен административен орган – министъра на здравеопазването, овластен изрично с нормотворчески функции по силата на
чл. 115 КРБ, във връзка с чл. 76, ал. 1 АПК.
Наредбата е издадена за прилагането на чл. 6,
ал. 1 ЗЛЗ, съгласно който лечебните заведения
осъществяват дейността си при спазване на
утвърждаваните с наредби на министъра на
здравеопазването медицински стандарти за
качество на оказваната медицинска помощ и
осигуряване защита на правата на пациента.
Съобразно правилото на чл. 75, ал. 3 АПК
процесният нормативен административен акт
има наименование, сочещо вида и автора на
акта и главния му предмет.
Текстът на наредбата е удостоверен по реда
на чл. 78, ал. 1, т. 2 АПК от издателя є и е
изпълнено изискването на чл. 78, ал. 2 АПК
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за обнародване на подзаконовия нормативен
акт в „Държавен вестник“ като условие за
неговата валидност.
Видно от съдържанието и предметния
є обхват, в съответствие с разпоредбите на
чл. 7, ал. 2 и чл. 12 ЗНА наредбата урежда
само материята, за която законът предвижда издаването є. Не е налице твърдяното от
оспорващите разширяване на предмета на
регулиране в нарушение на делегацията на
чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ. Квалифицираните от сдруженията като несъществени изисквания към
материално-техническото оборудване на работното място, извън медицинската апаратура
и инструменти, са относими към критериите
за качество, доколкото обезпечават адекватна работна среда, осигуряват нормалното
протичане на работния процес и подобряват
материално-битовите условия за обслужване
на пациентите. Несподелимо е възражението,
че в противоречие с чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ с процесната наредба се определят изисквания за
нива на компетентност на отделните клиники
и отделения, т.к. тази категория обществени
отношения подлежи на регламентация с отделен подзаконов нормативен акт – наредбата
по чл. 46, ал. 3 във връзка с чл. 57, ал. 2,
изр. 2 от ЗЛЗ. Нивата на компетентност са
определени с издадената от министъра на
здравеопазването по законовата делегация
на чл. 46, ал. 3 ЗЛЗ Наредба № 49 от 2010 г.
за основните изисквания, на които трябва да
отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична
помощ и домовете за медико-социални грижи
(Наредба № 49). В същата са уредени редът
и критериите, по които се определя нивото
на компетентност на клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории
на лечебните заведения за болнична помощ
(чл. 1, т. 3), а конкретните изисквания, на
които трябва да отговаря структурата, за да
є бъде определено ниво на компетентност,
са посочени в съответния медицински стандарт, утвърден за конкретната специалност,
по която структурата осъществява дейност.
Взаимовръзката и съотношението между съпоставяните подзаконови нормативни актове,
въпреки различния им предметен обхват, са
очертани от разпоредбата на чл. 57, ал. 2, изр. 1
от ЗЛЗ, съгласно която клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории
имат ниво на компетентност, определено в
съответствие с утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ. Цитираната норма
води на извод, че медицинските стандарти
служат за основа при определяне нивото на
компетентност, поради което не е налице упражняване на нормотворческа компетентност
извън дефинирания от закона предмет.
Неоснователно е твърдението за неспазване
на чл. 11, ал. 1 ЗНА. Според посочения законов
текст отменяване на закон и неговото заменяване
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с нов, който се отнася до същата материя, се
допуска само ако промените са многобройни
и важни. Сравнението между текстовете на
отменената и новоприетата наредба показва,
че действително, както твърдят жалбоподателите, промените не са многобройни.
Дори и да е било възможно новите текстове
да се въведат чрез изменение и допълнение на
отменената наредба, без да се налага приемането на изцяло нова наредба, то не може да
се приеме, че изборът на тази правна форма
от органа, издал наредбата, е направен в нарушение изискването на чл. 11, ал. 1 ЗНА и
води до незаконосъобразност на оспорения
подзаконов нормативен акт. Настоящият съдебен състав споделя изцяло приетото в този
смисъл в мотивите на решението на ВАС,
петчленен състав, № 14167 от 22.12.2015 г. по
адм. д. № 10536/2015 г., че в разпоредбата на
чл. 11, ал. 2 ЗНА законодателят е предвидил
изискването за наличие и многобройни и важ
ни промени като предпоставка за отмяната
само на действащ закон и замяната му с нов
с цел да се гарантира правната сигурност и
стабилитет на регулираните правоотношения,
но това правило е неотносимо към подзаконовите нормативни актове, какъвто е процесната
наредба. Съпоставката между текстовете на
ЗНА сочи ясно разграничаване от страна
на законодателя на закона, имащ за цел да
регулира първично и трайно определен кръг
от обществени отношения, и подзаконовите
нормативни актове по прилагането на закона
или по прилагането на подзаконов нормативен
акт от по-висока степен.
Оспорената наредба обаче е незаконосъобразна поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените
правила, а именно – издадена е в разрез с
императивните норми на чл. 28, ал. 2 и чл. 26
ЗНА (в относимата към казуса редакция).
Подзаконовото нормативно регулиране
е конс т и т у ц ион но п ризната фу н к ц и я на
висшите органи на изпълнителната власт,
осъществявана в публичен интерес – чл. 115
КРБ. Дейността по издаване на нормативни
административни актове, бидейки същностен
белег на държавното управление и основен
правен регулатор, се подчинява на общите
принципи на чл. 4, 6, 8 и 12 АПК – законност,
съразмерност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност. Спазването на предвидената процедура е императивно задължение на
натоварените с нормотворчески правомощия
административни органи, обезпечаващо законосъобразното формиране на управленски
решени я и приемането на рег улиращите
определени обществени отношения правни
норми по разумен, компетентен и стабилен
начин. Нормотворческият процес се основава
и на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност – чл. 26, ал. 1 ЗНА.
В тази връзка ЗНА придава изключително
значение на мотивирането на предложението
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за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване
и обсъждане с всички заинтересовани преди
внасянето му за обсъждане и приемане от
компетентния орган, за да се гарантират горепосочените принципи, които формулират
и целите на изискването.
По силата на чл. 28, ал. 2 ЗНА мотивите,
съответно докладът към него трябва да съдържат: 1) причините, които налагат приемането;
2) целите, които се поставят; 3) финансовите и
другите средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4) очакваните резултати
от прилагането, включително финансовите,
ако има такива; 5) анализ за съответствие
с правото на Европейския съюз. Проект на
нормативен акт, към който не са приложени
отговарящи на изрично заложените в закона критерии мотиви, съответно доклад, не
се обсъжда от компетентния да го приеме
орган – чл. 28, ал. 3 ЗНА. Мотивировката с
дефинираното от законодателя съдържание
трябва да е налице преди внасяне на проекта за обсъждане, да е публикувана и да е
станала достояние на всички заинтересовани
лица, за да могат същите реално да упражнят
правото си на предложения и становища по
проекта. С оглед императивния им характер
неизпълнението на посочените процедурни
правила представлява съществено нарушение.
Според т. 1 – мотивите трябва да сочат
причините, които налагат приемането на акта.
Мотивите към Наредба № 3 от 2015 г. сочат
като причина за разработване на наредбата
необходимостта от въвеждане на изисквания
към всички компоненти на качеството при
упражняване на хирургични дейности.
Според т. 2 – мотивите трябва да съдържат
целите, които подзаконовият нормативен акт
си поставя.
Посочено е, че основната цел за издаване
на наредбата е достъп на пациентите до повисоко качество на медицинските дейности
при максимална ефективност на разходвания
ресурс. Тя цели да осигури високо качество
на здравеопазването в обхвата на хирургичните дейности чрез детайлно разработване на
изискванията в алгоритмите на клиничните
пътеки, които се финансират от НЗОК. Новата уредба детайлизира процесите и всички
изисквания към качеството. С проекта са въведени качествени и количествени показатели
за качеството на извършваната медицинска
дейност. В него се третират базисните правила за извършване на хирургична дейност
в областта на хирургичните специалности,
които са посочени в този стандарт. Много
детайлно е описано устройството, квалификацията на човешките ресурси, ангажирани
в оперативните дейности.
Според т. 3 – мотивите следва да съдържат
финансовите и другите средства, необходими
за прилагането на новата уредба.
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В мотивите към проекта на наредбата по
това законово изискване е посочено само, че
за прилагането є не са необходими допълнителни бюджетни средства.
Според т. 4 – мотивите трябва да сочат
очакваните резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Съвсем бланкетно в разглежданите мотиви е посочено, че очакваните резултати от
прилагането на наредбата са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на
достъп на пациентите до по-високо качество
на медицинските дейности при максимална
ефективност на разходвания ресурс.
Според т. 5 – мотивите на проекта на
подзаконовия нормативен акт следва да съдържат анализ на съответствие с правото на
Европейския съюз.
По това изискване на закона в едно изречение е посочено, че проектът не е въведен с
правото на ЕС и няма връзка с него. Съдът
намира, че при така изготвените мотиви към
атакуваната част от наредбата същата не отговоря на изискванията на чл. 26, ал. 1 във
връзка с чл. 28, ал. 2, т. 3, 4 и 5 ЗНА поради
липса на всички задължителни за проекта на
акта реквизити.
Формално към наредбата присъстват мотиви, но по същество те нямат изискуемото
съдържание и не изпълняват целта на закона. Краткият преразказ на обстоятелства
от предлаганата уредба не е тъждествен на
мотивирането є съобразно прецизно регламентираните в закона изисквания.
Издаването на процесната наредба е обосновано с реализация на политиката за повишаване на качеството в системата на здравеопазването, което има решаващо значение
за подобряване на медицинското обслужване,
както и с необходимостта от актуализиране на
утвърдените до момента изисквания за изпълнение на дейностите в обхвата на хирургичните
дейности. Визираната в мотивите дейност не
може да бъде релевантна обосновка по чл. 28,
ал. 2 ЗНА, т. е. издаването на наредба не бива
да е самоцел, а да се определя от развитието
на обществените отношения в съответната
сфера. Като съображения за издаване на
акта са посочени най-общо необходимостта
от въвеждането на изисквания към всички
компоненти на дейността и конкретизиране
на показателите за качество при упражняване
на хирургичните дейности.
Нито в мотивите към проекта обаче, нито
в доклада е обсъден въпросът за това какви
финансови и други средства са необходими за
прилагането на новата уредба. При положение,
че се приема нова наредба, а не се изменя и
допълва действащата наредба, би следвало да
се посочи в мотивите какви финансови и други
средства са необходими, за да могат лечебните
заведения да отговорят на всички предви
дени в наредбата изисквания по отношение
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на обема медицински дейности, осигуряване
на необходимите помещения, оборудване и
обзавеждане на помещенията (кабинети, манипулационни, чакални, приемни, санитарни
възли, болнични стаи), осигуряване с медицинска апаратура и техника, лаборатории,
персонал с необходимата квалификация и пр.
Липсват в мотивите и в доклада каквито и да
било прогнози относно очакваните резултати
от прилагането на наредбата (вкл. финансови)
относно въздействието на правните норми
върху качеството на предоставяните медицински и здравни услуги и достъпа до тях.
Липсва и анализ за съответствие с правото
на Европейския съюз.
От друга страна, докладът към проекта за
НА не е оповестен публично заедно с мотивите
и проекта. Горното е самостоятелно нарушение
на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ЗНА.
С оглед изложеното по-горе основателен е
и доводът на жалбоподателите, че е нарушен
принципът на обоснованост, залегнал в чл. 26,
ал. 1 ЗНА. Изложените формални мотиви
към проекта не могат да бъдат релевантна
обосновка по смисъла на чл. 26, ал. 1 и чл. 28,
ал. 2 ЗНА, тъй като издаването на подзаконов
нормативен акт не е самоцел, а следва да е
наложено от развитието на обществените
отношения в съответната сфера. Липсата на
надлежна обосновка, отговаряща по съдържание на изискванията на чл. 28, ал. 2 ЗНА,
препятства съдебния контрол по същество за
съобразността на подзаконовия нормативен акт
с материалноправните норми, включително с
принципите по чл. 52, ал. 1 – 3 от Конституцията на Република България, съответно води
до извод за неговата незаконосъобразност и е
основание за неговата отмяна. В този смисъл
са и изложените мотиви в Решението на ВАС,
петчленен състав, № 14167 от 22.12.2015 г. по
адм. д. № 10536/2015 г., с което е оставено
в сила Решение № 7707 от 25.06.2015 г. по
адм. д. № 1132/2015 г. на ВАС, седмо отделение.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав намира, че отсъствието на
всички задължителни за мотивирането проекта на нормативен административен акт
реквизити е съществен процесуален порок,
налагащ отмяна на оспорената наредба на
основание чл. 146, ал. 3 АПК.
С оглед изхода на спора съдът приема
следното по заявеното от жалбоподателите
искане за присъждане на разноски:
Възражението на ответника за прекомерност на претендираните адвокатски възнаграждения е основателно. Предвид действителната фактическа и правна сложност на
казуса и наличието на обилна съдебна практика по спорния въпрос разноските за заплатен
адвокатски хонорар следва да бъдат редуцирани от 400 лв. на 300 лв. Министерството на
здравеопазването следва да бъде осъдено да
заплати в полза на оспорващите сдружения
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разноски по приложения списък по чл. 80
ГПК, както следва: на сдружение „Национално сдружение на частните болници“,
сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ и „Сдружение на общинските
болници в България“ – по 310 лв. за всяко от
тях, включващи разходи за държавна такса и
заплатен адвокатски хонорар (намален при
условията на чл. 78, ал. 5 ГПК във връзка
с чл. 144 АПК), и на сдружение „Българска
болнична асоциация“ – 30 лв. (разноски за
държавна такса и за обнародване на съобщение в „Държавен вестник“ съгласно чл. 188
във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК). Доказат елст ва за реа лно изп лат ено а двокатско
възнаграждение от сдружение „Българска
болнична асоциация“ не са представени по
делото, поради което разноски за такова не
му се присъждат.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, пр. 2 АПК, Върховният административен съд, седмо отделение,
РЕШИ:
Отменя Наредба № 3 от 27.01.2015 г. за
у твърж даване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия,
издадена от министъра на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 11 от 10.02.2015 г.; изм., бр. 72
от 18.09.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.; изм.,
бр. 37 от 17.05.2016 г.).
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Национално
сдружение на частните болници“, София,
сумата 310 (триста и десет) лв. разноски по
делото.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването“, София,
сумата 310 (триста и десет) лв. разноски по
делото.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на „Сдружение на общинските болници в България“, Плевен, сумата
310 (триста и десет) лв. разноски по делото.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Българска
болнична асоциация“, София, сумата 30 (тридесет) лв. разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с
касационна жалба пред петчленен състав на
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на страните.
При наличие на предпоставките по чл. 194
от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обнародване по начина,
по който е бил обнародван подзаконовият
нормативен акт.
Председател:
Георги Колев
3636
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РЕШЕНИЕ № 13406
от 8 декември 2016 г.

по административно дело № 5339 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – седмо отделение, в съдебно
заседание на двадесет и шести септември
две хиляди и шестнадесета година в състав:
председател: Таня Вачева, членове: Иван
Раденков и Калина Арнаудова, при секретар
Маринела Цветанова и с участието на прокурора Цветко Главеев изслуша докладваното
от председателя Таня Вачева по адм. дело
№ 5339/2016 г.
Производството е по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на сдружение „Национално сдружение на частните болници“,
София, сдружение „Център за защита правата
в здравеопазването“, София, Сдружение на
общинските болници в България, Плевен, и
сдружение „Българска болнична асоциация“,
София, срещу Наредба № 10 от 4.03.2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“ (Наредбата),
издадена от министъра на здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 24 от 26.03.2010 г.; доп., бр. 64 от
17.08.2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 23.11.2010 г.;
изм., бр. 32 от 8.04.2014 г., в сила от 1.01.2014 г.
(изм. и доп., бр. 37 от 17.05.2016 г.).
Жалбоподателите навеждат доводи за незаконосъобразност на подзаконовия нормативен
акт, като твърдят, че Наредбата е издадена в
нарушение на предвидената от закона форма,
в нарушение на чл. 10, ал. 2 ЗНА, в нарушение на административнопроизводствените
правила, съдържа множество текстове, които
противоречат на нормативни актове от повисок ранг, и e в несъответствие с целта на
закона. Искат отмяна на оспорената Наредба.
Претендират присъждане на направените по
делото разноски.
Ответникът – министърът на здравеопазването, чрез процесуалния си представител,
поддържа становище за недопустимост на
жалбата поради липса на правен интерес от
страна на жалбоподателите, както и поради
обстоятелството, че оспореният акт вече не
е част от позитивното право. По същество
счита жалбата за неоснователна. Претендира
разноски за защита от юрисконсулт.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на жалбата.
Върховният административен съд, след
като провери допустимостта на жалбата, обсъди отделно и в съвкупност доказателствата
по делото и съобрази доводите на страните,
приема следното:
По допустимостта:
Оспорването срещу подзаконовия нормативен акт е допустимо – направено е от надлежни страни и срещу подзаконов нормативен
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акт, който е предмет на съдебен контрол,
предвид разпоредбата на чл. 185, ал. 1 АПК.
Наредбата е оспорена от жалбоподателите в
нейната цялост.
Съгласно чл. 186, ал. 1 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. Жалбоподателите са
юридически лица с нестопанска цел, създадени
въз основа на Закона за юридическите лица
с нестопанска цел, вписани в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел като
сдружения, които осъществяват дейност в
обществена полза. С оглед на това те имат
качеството на организация по смисъла на
§ 1, т. 2 АПК. За тях ще е налице право на
оспорване на процесната наредба, ако тя засяга
или може да засегне техни права или законни
интереси. За да се прецени това обстоятелство,
е необходимо да се установи какви са целите
и какъв е предметът на дейност на сдруженията, какви с оглед на това са техните права
и законни интереси и налице ли е исканата
от законодателя форма на тяхното засягане.
Регистрираните цели на сдруженията са
съответно: защита интересите на частните
болници, подобряване на здравното обслужване на гражданите, създаване на условия за
честна конкуренция и развитие на пазара на
медицински услуги; запазване и развитие на
общинските болници, всестранно подпомагане
на общинските болници с цел подобряване на
медицинското обслужване на населението; защита на индивидуалните и колективните права
на гражданите и организациите в сферата на
здравеопазването. Оспорената наредба има
за предмет утвърждаването на медицински
стандарт на клиничната медицинска специалност „Анестезия и интензивно лечение“,
включително и специфичните изисквания
за оборудване и апаратура. Следователно по
своя предмет на правно регулиране Наредба
№ 15 безспорно рефлектира върху целите
на сдруженията и може да засегне техните
законни интереси, установени от законово
регистрираните им цели.
По основателността:
Оспорената Наредба № 10 от 4.03.2010 г.
на министъра на здравеопазването е валиден
нормативен административен акт – издадена
е от компетентен орган в изпълнение на законова делегация. Член 6 ЗЛЗ оправомощава
министъра на здравеопазването да утвърди
с наредби медицинските стандарти. Актът
е издаден в исканата форма, обнародван е
и при издаването му от формална страна е
спазена изискуемата процедура. Спорът е за
материалната законосъобразност на наредбата.
Съгласно чл. 10, ал. 2 ЗНА обществените
отношения от една и съща област се уреждат
с един, а не с няколко нормативни акта от
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същата степен. В случая обществените отношения по повод на медицинския стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“ са уредени
с един нормативен акт – наредба, издадена на
основание чл. 6, ал. 3 ЗЛЗ. Няма друг нормативен акт, който да регламентира същия вид
обществени отношения и който да действа
едновременно с оспорената наредба. С оглед
на това доводът на жалбоподателите за нарушение на чл. 10, ал. 2 ЗНА е неоснователен.
Жалбоподателите считат, че наредбата е
материално незаконосъобразна, тъй като, без
да са налице многобройни и важни промени,
е налице замяна на един нормативен административен акт с друг. Разпоредбата на чл. 11,
ал. 1 ЗНА изрично поставя като предпоставка
за допустимост на отмяната и издаването на
нов нормативен акт наличието на многобройни
и важни промени. Изискванията са кумулативни. Те са установени от законодателя, за
да гарантира правната сигурност и стабилитет
на регулираните правоотношения.
Сравнителният анализ на разпоредбите на
Наредба № 11 от 2005 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“, която е отменена с § 2 на оспорената наредба, и Наредба № 10 от 4.03.2010 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“ показва
идентичност на основните структурни части
на отменената и на новоиздадената наредба.
Сходна е регламентацията в разделите, които
касаят основната характеристика на клиничната медицинска специалност, организацията
на работа в структурата, критериите за качество на извършваната дейност, правата и
задълженията на пациентите и на работещите
в структурите. Разликата е в някои от изиск-
ванията към медицинския персонал, към
структурите от нивата на компетентност в
болнични лечебни заведения и медицинските
лаборатории.
Установените с оспорената Наредба промени в регламентацията на изискванията към
структурите от нивата на компетентност в
болничните лечебни заведения са важни, тъй
като засягат изисквания за осъществяване на
дейността. Става въпрос за изисквания към
средата, в която се осъществява дейността, и
към способностите, с които структурите трябва да разполагат, за да могат да предоставят
медицинската услуга с установеното качество.
Изискванията към средата, в която се осъществява дейността, не са променени. Не са
променени и изискванията към оперативните
способности на структурите, които осъществяват дейността, но са променени изискванията
за формиране на медицински екипи, изиск
ванията за осъществяване на дейности по
анестезиология и интензивно лечение от съответното ниво на компетентност в болничното
заведение, т.е. има важни промени в уредбата.
Следователно, изискването на чл. 11, ал. 1 ЗНА
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за важност на промените е спазено. Но количествено броят на промените не може да бъде
определен като многоброен. Става въпрос за
важни, но единични промени в нормативния
акт. Поради това съдът приема, че оспорената
Наредба № 15 е приета в нарушение на чл. 11,
ал. 1 ЗНА – без да са налице многобройни
изменения на действащата наредба.
Наредбата се изда ва за п ри ла га не на
отделни разпоредби или подразделения на
нормативен акт от по-висока степен – чл. 7,
ал. 2 ЗНА. Съпоставката на хипотезата на
чл. 11, ал. 1 ЗНА с останалите текстове на
същия закон сочи на ясно проведено разграничение между закона по смисъла на чл. 3
ЗНА и подзаконовите нормативни актове, като
именно първичният и траен характер на законодателната уредба, за разлика от динамиката
на производното нормативно регулиране, обуславя въведеното специално правило относно
условията, при които законите могат да бъдат
отменени и заменени с нови, отнасящи се до
същите въпроси. Естеството и характерът на
нормативните актове от по-ниска степен, от
своя страна, предпоставя облекчен правен
режим на предпоставките за промени в тях,
респ. – отрича приложимостта на критериите
по чл. 11, ал. 1 ЗНА в хипотезата на приемане
на административен нормативен акт. В контекста на изложеното въпросът за спазването
на изискването за многобройност и същественост на промените в наредбата в случая е без
правно значение. Като е издал нова наредба
на мястото на досегашната, министърът на
здравеопазването не е упражнил нормотворческата си компетентност в нарушение на
процесуалните правила.
Съгласно чл. 28, ал. 2 ЗНА мотивите на
подзаконовия нормативен акт трябва да съдържат точно посочена информация. Те трябва
да сочат причините, които налагат приемането на акта. По делото е представено копие
от доклад и кратки мотиви, които излагат
необходимост, според органа, за промяна в
медицинските стандарти. Но тези мотиви не
са такива, изготвени за конкретния подзаконов нормативен акт. Такива мотиви съдът не
намери и в официалния сайт на Министерството на здравеопазването.
Мотивите трябва да съдържат целите, които
подзаконовият нормативен акт си поставя.
Такива цели в представените мотиви не са
посочени.
Не са разгледани финансовите и други
средства, необходими за прилагането на
новата уредба. Мотивите не съдържат нищо
досежно средствата, необходими за прилагането на новата наредба. С новата наредба се
въвеждат нови изисквания към структурите
от различните нива на компетентност, при
това изискванията са за наличие на собствени способности, които изискват значителен
финансов ресурс. Мотивите на наредбата не
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разглеждат изобщо въпроса за финансовия
ресурс, който е необходим на болниците за
активно лечение. Поставянето на изисквания в
медицинския стандарт за наличие на собствени
способности на болниците за активно лечение
предопределя възможността за предоставяне
на тази медицинска услуга и следователно
пряко рефлектира върху качеството на здравните услуги, за които държавата нормативно
създава възможност да бъдат предоставяни
на гражданите.
Мотивите трябва да сочат очакваните резултати от прилагането на наредбата. Мотивите
не съдържат каквато и да било информация
за очакваните резултати. В мотивите не е
направен и конкретен анализ на съответствието с правото на Европейския съюз, нито е
посочено какви са изводите от него. Видно от
изложеното, ако се приеме, че представените
към доклада мотиви са мотиви към оспорената
заповед, то те не съдържат информация за
нито един от изискуемите елементи, визирани
в чл. 28, ал. 2 ЗНА.
Тези елементи на съдържанието на мотивите не са самоцелни. Те са инструмент и
гаранция за спазване на основните принципи
при изработване на проект на нормативен
акт – обоснованост, стабилност, откритост
и съгласуваност. Липсата на изискуемото от
закона съдържание на мотивите освен формалното нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА не
дава възможност на съда да извърши проверка
за спазване на принципите при подготовката
на нормативния подзаконов акт.
Липсата им не дава възможност да се прецени и обосноваността на въведените изисквания
за собствени способности на структурите на
нивата на компетентност. В случая не става
въпрос съдът да проверява преценката по
целесъобразност на органа за въвеждане или
не на изискванията за собствени способности,
а за мотивираността на въведеното изискване
с оглед преценката за съответствието му със
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол над
стопанската дейност.
Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗЛЗ лечебните заведения се създават по Търговския закон. А
осъществяването на дейността на лечебното
заведение за болнична помощ става след издаване на разрешение от министъра – чл. 46,
ал. 1 ЗЛЗ. Съгласно чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ лечебните заведения осъществяват дейността си
при спазване на медицинските стандарти за
качество на оказваната медицинска помощ.
Неспазването на стандартите представлява
административно нару шение и обосновава налагането на имуществена санкция на
юридическото лице – чл. 116а ЗЛЗ. Видно от
съществуващата нормативна регламентация
налице е административно регулиране по смисъла на чл. 1, ал. 3 ЗОАРАКСД на дейността
на лечебните заведения. Това предпоставя и

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

необходимостта от проверка за съответствие
на наредбата със Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
Едно от основните изисквания за законосъобразност на всяко въведено административно
регулиране на стопанската дейност е преценката за разходите, които лицата, извършващи
дейността, трябва да направят, за да спазят
въведените нормативни изисквания. В случая липсата на каквито и да било мотиви
за необходимостта от въведените собствени
способности на структурите от различните
нива на компетентност и за преценката за
финансовата тежест, която тези структури
трябва да понесат, за да посрещнат нормативните изисквания, не дава възможност на съда
да извърши контрол за законосъобразност на
подзаконовия нормативен акт. Не може да се
прецени и въздействието, което въведеното
изискване би имало върху конкуренцията.
Следва да се отчита и фактът, че става въпрос
за предоставяне на медицински услуги. При
тях не само конкуренцията е важна, но особено значение има достъпността на услугата.
Подзаконовото нормативно регулиране е
конституционно призната функция на вис
шите органи на изпълнителната власт, осъществявана в публичен интерес – чл. 115
КРБ. Дейността по издаване на нормативни
административни актове, бидейки същностен
белег на държавното управление и основен
правен регулатор, се подчинява на общите
принципи на чл. 4, чл. 8 и чл. 12 АПК – законност, равенство и достъпност, публичност
и прозрачност. Спазването на предвидената
процедура е императивно задължение на натоварените с нормотворчески правомощия
административни органи, обезпечаващо законосъобразното формиране на управленски
решени я и приемането на рег улиращите
определени обществени отношения правни
норми по разумен, компетентен и стабилен
начин. Нормотворческият процес се основава
и на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност – чл. 26, ал. 1 ЗНА.
В тази връзка ЗНА придава изключително значение на мотивирането на предложението за
приемане на нормативен акт и възможността за
предварителното му разгласяване и обсъждане
с всички заинтересовани преди внасянето му
за обсъждане и приемане от компетентния
орган, за да се гарантират горепосочените
принципи, които формулират и целите на
изискването. По силата на чл. 28, ал. 2 ЗНА
мотивите, съответно докладът към него, трябва
да съдържат причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите
и други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива; анализ за съответствие с правото
на Европейския съюз. Проект на нормативен
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акт, към който не са приложени отговарящи
на изрично заложените в закона критерии
мотиви, съответно доклад, не се обсъжда от
компетентния да го приеме орган. Мотиви с
дефинираното от законодателя съдържание
трябва да са налице преди внасяне на проекта за обсъждане, да са публикувани и да са
станали достояние на всички заинтересовани
лица, за да могат същите реално да упражнят
правото си на предложения и становища по
проекта. С оглед императивния им характер
неизпълнението на посочените процедурни
правила представлява съществено нарушение.
Отмяната на действащата наредба и замяната є с процесната не е обоснована по никакъв
начин. Визираната в мотивите и в доклада
дейност не може да бъде релевантна обосновка по смисъла на чл. 28, ал. 2 ЗНА, защото
издаването на нова наредба не е самоцел, а
се определя от развитието на обществените
отношения в съответната сфера. Неспазването
на това императивно условие противоречи на
принципите на чл. 26, ал. 1 ЗНА. Наличието
на адекватни мотиви е от значение за проверката дали предложената ревизия на стандарта
е пропорционална и спазени ли са нормите
на административното регулиране с оглед
финансовата или материалната тежест, която
адресатите на предвидените изисквания следва
да понесат за изпълнението им. Липсата на
надлежна обосновка по смисъла на чл. 28,
ал. 2 ЗНА препятства съдебния контрол по
същество за съобразеността на подзаконовия
нормативен акт с материалноправните норми,
включително с принципите по чл. 52, ал. 1 – 3
КРБ, и съответно води на извод за неговата
незаконосъобразност.
Законът за нормативните актове придава
изключително значение на мотивирането на
предложението за приемане на нормативен
акт и възможността за предварителното му
разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъждане
и приемане от компетентния орган, за да
се гарантират принципите на обоснованост,
стабилност, откритост и съгласуваност, които
формулират и целите на разпоредбата. Липсата
на мотиви препятства възможността заинтересованите лица да направят предложения и
да изложат становища преди приемането є.
Проект на нормативен акт, към който не са
приложени мотиви, съответно доклад, съгласно
изчерпателно изброените в закона изисквания
не следва да се обсъжда от компетентния да
го приеме орган.
Предвид изложеното оспорената Наредба
е приета при нарушение на чл. 11, ал. 1 и
чл. 28, ал. 2 ЗНА. Това нарушение води до
невъзможност съдът да извърши контрол за
законосъобразност на подзаконовия нормативен акт с относими законови разпоредби и до
нарушение на чл. 26, ал. 1 ЗНА. Това води до
неговата незаконосъобразност, поради което
актът подлежи на отмяна.
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Неоснователно е възражението на ответника, че след като част от оспорените разпоредби от Наредбата са изменени (ДВ, бр. 37
от 2016 г.), оспореният пред съда подзаконов
нормативен акт вече не е част от позитивното право и липсва предмет на жалбата. Този
извод би бил релевантен в случай на отмяна
на нормативния акт. Оспореният нормативен
акт, макар и с изменения и допълнения, продължава да съществува като част от позитивното право, при което жалбоподателите като
пряко засегнати от него субекти имат правен
интерес да го оспорят. Жалбоподателите
оспорват Наредбата в нейната цялост, като
навеждат доводи както за незаконосъобразност
на същата, така и за нищожността є, като
липсва конкретно оспорване на определени
текстове, а още по-малко на тези, които са
били предмет на изменението, направено с
ДВ, бр. 37 от 17.05.2016 г.
С оглед изхода от правния спор своевременно направеното от жалбоподателите искане за присъждане на разноските по делото
и представените от тях надлежни писмени
доказателства – договори за правна помощ,
искането им на основание чл. 143, ал. 1 АПК е
основателно. Видно от представените по делото
писмени доказателства, на сдружение „Център
за защита правата в здравеопазването“ следва да
бъдат присъдени разноски в размер 410 лв. (за
процесуално представителство и платена държавна такса); на останалите трима жалбоподатели – разноски в общ размер 1250 лв. (по 400 лв.
за адвокатско възнаграждение, държавни такси
и такса за обнародване в „Държавен вестник“).
Ответникът е направил своевременно възражение по чл. 78, ал. 5 ГПК във връзка с чл. 144
АПК. Същото е неоснователно. Заплатеният
от жалбоподателите адвокатски хонорар е до
минималния размер на дължимото адвокатско
възнаграждение, определено по реда на Наредба
№ 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери
на адвокатските възнаграждения. Делото е за
оспорване на нормативен акт, представлява
правна сложност, поради което няма основание
за намаляване размера на разноските.
Воден от горното, Върховният административен съд
РЕШИ:
Отменя Наредба № 10 от 4.03.2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“ (Наредбата),
издадена от министъра на здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 24 от 26.03.2010 г.; доп., бр. 64 от
17.08.2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 23.11.2010 г.;
изм., бр. 32 от 8.04.2014 г., в сила от 1.01.2014 г.;
изм. и доп., бр. 37 от 17.05.2016 г.
Осъжда Министерството на здравеопазването с адрес София, пл. Света Неделя 5, да
заплати на сдружение „Национално сдружение на частните болници“, седалище и адрес
на управление София, бул. Княз Ал. Донду-
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ков 115А, ет. 3, офис 18, на Сдружение на
общинските болници в България, седалище
и адрес на управление Плевен, ул. Княз Ал.
Батенберг І № 7, и сдружение „Българска
болнична асоциация“ с адрес в София, бул.
Джеймс Баучер 76, направените по делото
разноски в размер 1250 лв. (хиляда двеста и
петдесет лв).
Осъжда Министерството на здравеопазването с адрес София, пл. Света Неделя 5,
да заплати на сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“, седалище и
адрес на управление София, ул. Нишава 121,
направените по делото разноски в размер
410 лв. (четиристотин и десет лв.).
Решението може да бъде обжалвано с
касационна жалба в 14-дневен срок от съобщенията пред петчленен състав на Върховния
административен съд.
Председател:
Георги Колев
3637

РЕШЕНИЕ № 5921
от 12 май 2017 г.

по административно дело № 13776 от 2016 г.
Върховният административен съд на Република България – петчленен състав – II
колегия, в съдебно заседание на шестнадесети
февруари две хиляди и седемнадесета година
в състав: председател: Боян Магдалинчев,
членове: Георги Чолаков, Галя Костова, Захаринка Тодорова, Любомира Мотова, при
секретар Светла Панева и с участието на
прокурора Георги Камбуров изслуша докладваното от съдията Любомира Мотова по
адм. дело № 13776 от 2016 г.
Производството е по реда на чл. 208 и
следващите от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
Образувано е по две касационни жалби,
подадени съответно от Тодор Александров
Керанов от София и от Георги Стефанов Бош
наков срещу Решение № 9384 от 1.08.2016 г.,
постановено по адм. дело № 7560/2015 г. по
описа на Върховния административен съд
(ВАС), второ отделение, тричленен състав,
с което са отхвърлени жалбите им срещу
изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенцията по вписванията,
приет с Постановление № 80 от 6.04.2015 г.
на Министерския съвет (ПМС) (ДВ, бр. 27
от 14.04.2015 г., в сила от 14.04.2015 г.; попр.,
ДВ, бр. 30 от 24.04.2015 г.).
В касационните жалби се поддържат оплаквания за неправилност на съдебното решение
поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените
правила и необоснованост – отменителни
основания по чл. 209, т. 3 АПК.
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Ответникът – Министерск и ят съвет на
Реп ублика Бъ лгари я, ч рез п роцесуа лни я
си представител гл. юрк. Веселин Ангелов,
в писмени бележки и в съдебно заседание
излага съображения за неоснователност на
двете касационни жалби.
Ответникът – Агенцията по вписванията,
представлявана от гл. юрк. Евелина Георгиева, в писмени бележки и в съдебно заседание
навежда твърдения за неоснователност на
касационните жалби.
Ответникът – министърът на правосъдието, представляван от процесуалния представител юрк. Шишман, в съдебно заседание
излага съображения за неоснователност на
касационните жалби.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение, че оспореното решение е неправилно.
Касационните жалби са подадени в срока
по чл. 211, ал. 1 АПК от надлежни страни и
са процесуално допустими.
Разгледани по същество, са и основателни.
След като по повод подадените касационни
жалби Върховният административен съд, пет
членен състав – II колегия, извърши служебна
проверка за валидността и допустимостта
на оспореното съдебно решение, констатира
следното:
Производството пред Върховния административен съд, второ отделение, тричленен
състав, е образу вано по жалба на Тодор
А лександров Керанов срещу изменение и
допълнение на Устройствения правилник на
Агенцията по вписванията, приет с Постанов
ление № 80 от 6.04.2015 г. на Министерския
съвет (ДВ, бр. 27 от 14.04.2015 г., в сила от
14.04.2015 г.; попр., ДВ, бр. 30 от 24.04.2015 г.).
С определение от 19.01.2016 г., постановено по
адм. дело № 7560/2015 г. по описа на ВАС,
след постъпила от страна на Георги Стефанов
Бошнаков жалба срещу същия нормативен акт
последният на основание чл. 189, ал. 2 АПК
е допуснат от съда да се присъедини като
оспорващ в производството по обжалване
на подзаконовия нормативен акт. С определение № 8901 от 9.07.2015 г., постановено по
същото дело, тричленният състав на ВАС е
оставил без разглеждане жалбата на Тодор
Александров Керанов срещу Постановление
№ 80 от 6.04.2015 г. на Министерския съвет,
като съдебният състав е приел, че за Керанов липсва правен интерес от оспорване на
подзаконовия нормативен акт и е прекратил
производството по делото. Това определение
е било обжалвано с частна жалба от страна
на Тодор Керанов пред петчленен състав на
ВАС – II колегия, като с определение № 11483
от 2.11.2015 г., постановено по адм. дело
№ 10448/2015 г. по описа на ВАС, петчленният
съдебен състав е отменил прекратителното
определение и е върнал делото на тричленния
съдебен състав на ВАС за продължаване на
съдопроизводствените действия по жалбата на
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Керанов в частта є, насочена срещу § 6, т. 1
от ПМС № 80 от 6.04.2015 г. За да постанови
този резултат, петчленният състав на ВАС е
приел, че по отношение на цитирания текст
от ПМС за жалбоподателя Керанов е налице
правен интерес от оспорването му поради
това, че нормативният акт има действие по
отношение на него в качеството му на главен
секретар на Агенцията по вписванията към
датата на приемането на акта и последният
рефлектира в правната му сфера без значение,
че реално увреждането за лицето е настъпило
вследствие последваща заповед за прекратяване на служебното му правоотношение,
издадена на основание извършената с ПМС
№ 80 от 6.04.2015 г. промяна на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията.
След връщането на делото на тричленния
състав на ВАС, второ отделение, за продължаване на съдопроизводствените действия жалбите на Тодор Керанов и на Георги Бошнаков
са разгледани по същество, като съдебният
състав е приел същите за неоснователни. С
Решение № 9384 от 1.08.2016 г., постановено
по адм. дело № 7560/2015 г. по описа на ВАС,
съдът е отхвърлил като неоснователни жалбите
на настоящите касатори срещу изменение и
допълнение на Устройствения правилник на
Агенцията по вписванията, приет с Постановление № 80 от 6.04.2015 г. на Министерския
съвет (ДВ, бр. 27 от 14.04.2015 г., в сила от
14.04.2015 г.; попр., ДВ, бр. 30 от 24.04.2015 г.).
За да постанови този резултат, тричленният
състав е приел, че оспореният подзаконов нормативен акт е издаден от компетентен орган в
предписаната от закона форма и при липсата
на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. В
подкрепа на тези си изводи съдът е изложил
мотиви, че при издаването на обжалваното
постановление Министерският съвет е спазил
изискванията на чл. 26, чл. 27 и чл. 28 от
Закона за нормативните актове (ЗНА), като
първоначалният проект на наредбата е бил
публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието заедно с доклада
на министъра на правосъдието, проектът е
подложен на обществено обсъждане с оглед
постъпилите към него предложения, като
към проекта е била приложена и финансова
обосновка за издаването му. По отношение
съответствието с материалния закон съдът е
обсъдил разпоредбите на § 6, т. 1 от ПМС № 80
от 6.04.2015 г. и § 10 в частта му по отношение
на чл. 13, ал. 2 от Устройствения правилник
на Агенцията по вписванията, като е приел
същите за непротиворечащи на законови разпоредби от по-висок ранг. Съдът е обсъдил
и разпоредбата на § 3 от обжалваното ПМС
съгласно наведеното в жалбата на Керанов
оплакване за нейната незаконосъобразност.
Въз основа на изложеното, т ри ч ленни я т
състав на ВАС, второ отделение, с обжал
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ваното в настоящото производство съдебно
решение е отхвърлил жалбите на Керанов и
Бошнаков срещу изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Агенцията по
вписванията, приет с Постановление № 80 от
6.04.2015 г. на Министерския съвет, в цялост.
Решението в частта му, с която са отхвърлени жалбите на Тодор Александров Керанов
и Георги Стефанов Бошнаков срещу изменение
и допълнение на Устройствения правилник на
Агенцията по вписванията, приет с Постановление № 80 от 6.04.2015 г. на Министерския
съвет, извън частта му по произнасянето на
съда относно законосъобразността на § 6, т. 1 и
§ 10 в частта му по отношение на чл. 13, ал. 2
от ПМС № 80 от 6.04.2015 г., е недопустимо.
Съгласно чл. 185, ал. 2 АПК подзаконовите
нормативни актове могат да се оспорват изцяло
или в отделни техни разпоредби. Преценка на
сезиралото съда лице е дали да оспорва подзаконовия нормативен акт изцяло, или само
досежно негови отделни разпоредби. Съгласно
чл. 186, ал. 1 АПК право да оспорват подзаконов
нормативен акт имат само правните субекти,
чиито права, свободи или законни интереси
са засегнати или могат да бъдат засегнати от
акта или за които той поражда задължения.
Следователно, правопораждащи правото на
оспорване факти са наличието на субективно
право, свобода или законен интерес, както и
тяхното засягане или възможността за засягането им, съответно създаването на задължение. Конституционният съд в Решение № 5 от
17.04.2007 г., постановено по конституционно
дело № 11/2006 г. по повод искане за установяване на противоконституционност на чл. 186,
ал. 1 АПК изрично сочи, че „във всички случаи,
когато гражданите атакуват индивидуални,
общи или нормативни административни актове, те трябва да докажат пред компетентния
съд, че е налице засягане на техни права или
законни интереси. При това заинтересоваността
следва да е правомерна, лична и обоснована.“
Правният интерес представлява абсолютна
процесуална предпоставка за допустимост на
съдебното производство, за което съдът следи
във всяко положение на делото служебно, дори
да не е направено възражение. Подаването
на жалба срещу подзаконов нормативен акт,
принципно, в интерес на обществото и правната сигурност, е недопустимо.
В настоящия случай в първоинстанционното производство Тодор Александров Керанов
е оспорил измененията и допълненията в
Устройствения правилник на Агенцията по
вписванията, приет с Постановление № 80 от
6.04.2015 г. на Министерския съвет, в цялост.
Съгласно определение № 11483 от 2.11.2015 г.,
постановено по адм. дело № 10448/2015 г. по
описа на ВАС, петчленен състав – II колегия,
е приел, че за Тодор Керанов е налице правен
интерес да оспорва цитирания нормативен
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акт, но както изрично съдът е посочил в
мотивите си, този правен интерес е налице
спрямо Керанов единствено по отношение на
§ 6, т. 1 от ПМС № 80 от 6.04.2015 г. Съдът
е мотивирал този си извод с обстоятелството, че нормативният акт има действие по
отношение на жалбоподателя, тъй като към
датата на приемането на нормативния акт
той е заемал длъжността главен секретар на
Агенцията по вписванията, като с приемането
му последният рефлектира в правната сфера
на жалбоподателя. Ето защо първоначалната
жалба на Керанов, дала начало на съдебното
производство по оспорване на акта, съгласно
цитираното определение е била допустима
за разглеждане единствено по отношение на
§ 6, т. 1 от ПМС № 80 от 6.04.2015 г., касаещ
извършването на промени по отношение на
въвеждането на нови изисквания за заемане
на длъжността „главен секретар“ в Агенцията по вписванията. В останалата є част
жалбата на Керанов е следвало да бъде оставена без разглеждане като недопустима от
първоинстанционния съдебен състав поради
липсата на правен интерес от подателя є
спрямо останалите изменения, извършени с
Устройствения правилник в агенцията. Следва
да се отбележи, че определението, с което е
прието, че жалбата на Керанов е допустима
по отношение на § 6, т. 1 от ПМС № 80 от
6.04.2015 г., е постановено и подписано с две
особени мнения, но на основание чл. 235,
ал. 2 АПК то е задължително за съда и при
връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените правила съдът следва да
се съобрази с него.
По аналогични съображения, след като съдът
е допуснал Георги Стефанов Бошнаков да се
присъедини като оспорващ в производството
по обжалване на подзаконовия нормативен
акт, то неговата жалба е следвало да бъде
разгледана единствено в частта є, насочена
срещу § 10, в частта му по отношение на
чл. 13, ал. 2 от Устройствения правилник на
Агенцията по вписванията. Към момента на
издаване на обжалваното ПМС Бошнаков е
заемал длъжността „директор“ в дирекция
„Информационно обслужване и технологии“
в Агенцията по вписванията. С § 10 от ПМС
№ 80 от 6.04.2015 г. е въведено ново изискване
директорът на дирекция „Информационно
обслужване и технологии“ да е лице с висше
образование с професионално направление
„Информатика и компютърни науки“ и стаж
по специалността не по-малко от 5 години,
на което изискване Бошнаков не е отговарял
и е било основание служебното му правоотношение да бъде прекратено. Ето защо по
съображенията, изложени по-горе, и съгласно
постановеното определение по отношение на
Керанов основателността на жалбата на Георги Бошнаков е следвало да бъде преценена
само по отношение извършените промени за
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длъжността „директор“ в дирекция „Информационно обслужване и технологии“, направени
с § 10, в частта му по отношение на чл. 13,
ал. 2 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, а в останалата є част
е следвало да бъде оставена без разглеждане
като недопустима.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав приема, че съдебното решение
в частта му, с която са разгледани и отхвърлени като неоснователни жалбите на Тодор
А лександров Керанов и Георги Стефанов
Бошнаков срещу изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Агенцията по
вписванията, приет с Постановление № 80
от 6.04.2015 г. на Министерския съвет, извън
частта му по произнасянето на съда относно законосъобразността на § 6, т. 1 и § 10 в
частта му по отношение на чл. 13, ал. 2 от
ПМС № 80 от 6.04.2015 г. е недопустимо и ще
следва да се обезсили.
В останалата му допустима част съдебното
решение е неправилно.
От данните по делото безспорно е установено, че първоначалният проект за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на
Агенцията по вписванията, приет с Постанов
ление № 80 от 6.04.2015 г. на Министерския
съвет (ДВ, бр. 27 от 14.04.2015 г., в сила от
14.04.2015 г.; попр., ДВ, бр. 30 от 24.04.2015 г.),
е публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието на 27.02.2015 г.,
заедно с доклада към него, като същият този
първоначален проект е представен от административния орган с приложената към делото
административна преписка. По този проект
е било проведено обществено обсъждане и
са постъпили становища със съответните
корекции и предложения за изменение на
определени текстове от нормативния акт. По
делото е приложено и Постановление № 80 от
6.04.2015 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на Агенцията по вписванията. При съпоставка
на публикувания на интернет страницата на
министерството проект на нормативния акт
и този, приет с ПМС № 80 от 6.04.2015 г. и
изпратен за обнародване в „Държавен вестник“,
е видно, че последният коренно се различава
от първоначално подложения на обсъждане
проект, като в него изцяло липсват отделни
разпоредби и съответно те изобщо не са подлагани на обществено обсъждане.
В обжалваното съдебно решение първоинстанционният съдебен състав е констатирал
тези несъответствия, но в мотивите си е
приел, че при издаването на подзаконовия
нормативен акт не са допуснати съществени
нару шени я на админист ративнопроизводствените правила, водещи до ограничаване
правото на участие на засегнатите лица или
нарушаване на основните принципи на чл. 26
ЗНА за обоснованост, стабилност, откритост
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и съгласуваност, поради това, че проектът
е преминал през пълноценна междуинституционална съгласувателна процедура и са
разгледани и обсъдени постъпилите по проекта
предложения и становища от заинтересованите лица. Съдът е приел още, че след като
първоначалният проект на наредбата е бил
публикуван, то разпоредбата на чл. 26, ал. 2
ЗНА е била спазена и не създава задължение
за административния орган след обсъждане
и извършване на промени да публикува повторно преработения проект.
С оглед така установеното настоящият пет
членен състав на Върховния административен
съд намира, че при издаването на оспорената
наредба са допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила.
Съгласно императивното правило на чл. 26,
ал. 2 ЗНА (в приложимата редакция, ДВ,
бр. 46 от 2007 г.) 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, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта.
В случая по отношение на приетия проект
на наредбата това законово изискване не
е спазено, поради което при издаване на
подзаконовия нормативен акт са допуснати
съществени нарушения на административно
производствените правила. Заинтересованите
лица не са могли да представят своите предложения и становища, а още по-малко те да
бъдат разгледани, обсъдени и взети предвид,
поради обстоятелството, че касаещите жалбоподателите разпоредби от наредбата изобщо
не са били оповестени публично, преди да
бъдат окончателно приети с министерското
постановление. Целта на разпоредбата на
чл. 26 ЗНА е да се даде възможност на заинтересованите лица да упражнят правото си
на участие в производството по подготовка
на актове, засягащи техни законни интереси.
Публикуването, разгласяването на проекта
на акта е начинът, чрез който принципът за
откритост и съгласуваност, заложен в чл. 26,
ал. 1 ЗНА, намира част от своето проявление
спрямо засегнатите лица и за чието спазване
следва да следи на първо място органът, в
чиито правомощия е да приеме или не дадения
проект. Това изискване на закона в настоящия
случай не е спазено и съставлява самостоятелно основание за отмяна на оспорения акт
в обжалваните му части. Следва да се има
предвид, че за да се обезпечи правото на
възражение на засегнатите лица, трябва или
административният орган да приема проекта
такъв, какъвто е бил публикуван, или да отлага
решението си до изпълнение на процедурата
по чл. 26, ал. 2 ЗНА при всяко направено
предложение за изменение в проект. Обратното
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би означавало, че органът би могъл всеки път
по своя преценка да публикува за обсъждане
проект на нормативен акт с оскъдно съдържание, което впоследствие да бъде коренно
изменено или съществено допълнено, като
промените, без да бъдат оповестявани или
подлагани на обсъждане, ще могат да бъдат
приемани от съответния административен
орган, без обществеността да е запозната с тях.
Разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ЗНА също така
следва да бъде тълкувана и в съответствие с
чл. 77 АПК, който задължава компетентния
орган да издаде нормативен акт, след като
обсъди проекта с направените становища,
предложения и възражения, което в случая
не е изпълнено. Тук е мястото да се отбележи, че с ДВ, бр. 34 от 3.05.2016 г., в сила от
4.11.2016 г., разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от
Закона за нормативните актове е изменена,
като е създадена нова ал. 4, в която се посочва, че срокът за даване на предложения
и становища по проектите, публикувани за
обществени консултации по ал. 3, е не пократък от 30 дни. При изключителни случаи и
изрично посочване на причините в мотивите,
съответно в доклада, съставителят на проекта
може да определи друг срок, но не по-кратък
от 14 дни. Сравнена с предишната редакция
на разпоредбата (ДВ, бр. 46 от 2007 г.) преди
изменението є и приложима в настоящия
случай, срокът за обществено обсъждане и
консултации, след издаването на процесната
наредба, е удължен на 30 дни, което е ясна
индикация от страна на законодателя, вложена в значимостта и важността на публичното оповестяване и обсъждането на проект
на нормативен акт да бъде предоставено на
възможно най-голям кръг от лица, които да
могат да вземат отношение и да дадат своите
предложения по проекта.
В позитивното право няма дефиниция на
понятията „съществено“ и „несъществено“
нарушение, поради което проявлението им
се преценява във всеки конкретен случай.
Съобщаването на проекта и мотивите му има
за цел да осигури реализирането на предоставената от закона възможност за изразяване
на мнения и становища на заинтересованите
лица. Процедурата по приемането на нормативния административен акт е императивно
разписана в защита на публичния интерес,
поради което допуснатото в настоящия случай
нарушение според настоящия съдебен състав
следва да бъде определено от категорията
на съществените. Ето защо обжалваните с
допустимата част от жалбите на Керанов и
Бошнаков текстове от ПМС № 80 от 6.04.2015 г.
следва да бъдат отменени като постановени
при съществено нарушение на административнопроизводствените правила.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав приема, че съдебното решение
в частта му, с която са отхвърлени като неоснователни жалбите на Тодор Александров
Керанов и Георги Стефанов Бошнаков срещу
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изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенцията по вписванията,
приет с Постановление № 80 от 6.04.2015 г.
на Министерския съвет, в частта му по отношение на § 6, т. 1 и по отношение на § 10 в
частта му относно чл. 13, ал. 2 от ПМС № 80
от 6.04.2015 г., като неправилно ще следва да
бъде отменено и вместо него да се постанови
друго, с което цитираните текстове да бъдат
отменени.
С оглед този изход на спора, своевременно
направеното искане от страна на касаторите за
присъждане на направените в производството
пред двете съдебни инстанции разноски и
представените доказателства за реалното извършване на такива, то разноските ще следва
да бъдат възложени в тежест на МС, който е
издател на акта.
По изложените съображения и на основание
чл. 221, ал. 2 и 3 АПК Върховният административен съд, петчленен състав – II колегия,
РЕШИ:
Отменя Решение № 9384 от 1.08.2016 г.,
постановено по адм. дело № 7560/2015 г. по
описа на Върховния административен съд,
второ отделение, в частта му, с която са
отхвърлени жалбите на Тодор Александров
Керанов и Георги Стефанов Бошнаков срещу
изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенцията по вписванията,
приет с Постановление № 80 от 6.04.2015 г. на
Министерския съвет (ДВ, бр. 27 от 14.04.2015 г.,
в сила от 14.04.2015 г.; попр., ДВ, бр. 30 от
24.04.2015 г.), в частта му по § 6, т. 1 и в частта
му по § 10, касаещ чл. 13, ал. 2 от ПМС № 80
от 6.04.2015 г., и вместо това постановява:
Отменя изменение и допълнение на Устройствения правилник на А генцията по
вписванията, приет с Постановление № 80 от
6.04.2015 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 27
от 14.04.2015 г., в сила от 14.04.2015 г.; попр.,
ДВ, бр. 30 от 24.04.2015 г.), в частта му по
§ 6, т. 1 и в частта му по § 10, касаещ чл. 13,
ал. 2 от ПМС № 80 от 6.04.2015 г.
Обезсилва Решение № 9384 от 1.08.2016 г.,
постановено по адм. дело № 7560/2015 г. по
описа на Върховния административен съд,
второ отделение, в останалата му част и
прекратява делото в тази част.
Осъжда Министерския съвет на Република
България да заплати на Тодор Александров
Керанов от София, ж.к. Младост 3, бл. 313,
вх. 4, сума в размер 530 (петстотин и тридесет) лв. и на Георги Стефанов Бошнаков от
София, пл. Хаджи Димитър, бл. 115, вх. 5,
сума в размер 1015 (хиляда и петнадесет) лв.
Решението е окончателно.
На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс настоящото съдебно
решение следва да се обнародва в официалния
раздел на „Държавен вестник“.
Председател:
Георги Колев
3627
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 165
от 6 април 2017 г.
С Решен ие № 408 по п ро т окол № 43 о т
18.07.2013 г. на СОС (ДВ, бр. 4 от 2014 г.) е
одобрен подробен устройствен план за преструктуриране на жилищен комплекс, м. Надежда 1а
и 1б, както следва:
1. План за регулация и застрояване на м. Надежда 1a с граници: улица от о.т. 65 – о.т. 63 до
о.т. 51, от о.т. 51 до о.т. 80а, о.т. 80а до о.т. 196
и УПИ II – за ЖС, от кв. 147б.
2. План за регулация и застрояване на м. Надежда 1б с граници: улица от о.т. 341=1 – о.т. 8
до о.т. 14, от о.т. 14 до о.т. 80а, о.т. 80а до о.т. 196
и УПИ II – за ЖС, от кв. 147б, от о.т. 65 – о.т.
68 до о.т. 341=1.
3. План-схеми на инженерната инфраструкт у ра на м. На деж да – част 1а, и м. На дежда – част 1б.
В п роек та за П У П – П Р са п ред ви ден и
урегулирани поземлени имоти, в които попада
повече от един имот, за които не са представени
доказателства за сключени договори по чл. 15,
ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3 или 5
ЗУТ, което прави фактическия състав по одобряване недовършен в тази му част.
В т. 2 от диспозитива на решението на СОС
са изброени всички имоти, които не се одобряват с плана за регулация на м. Надежда 1б с
граници: улица от о.т. 341=1 – о.т. 8 до о.т. 14,
от о.т. 14 до о.т. 80а, о.т. 80а до о.т. 196 и УПИ
II – за ЖС, от кв. 147б, от о.т. 65 – о.т. 68 до о.т.
341=1, за които е необходимо представяне на
договор по чл. 15 или 17 ЗУТ. Същите имоти
са посочени и в табличен вид към проектите за
ПУП – ПР и ПЗ, одобрени от СОС.
Във връзка със заявление № САГ16-ТП00-126
от 23.01.2017 г. от Методи Узунов, Игнат Панайотов и Траянка Иванова – чрез пълномощник,
е извършена служебна проверка, при която се
установи, че е допусната очевидна фактическа
грешка в т. 2 от диспозитива на Решение № 408
по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС и съпътстващите графичната част на ПУП – ПР и
ПЗ таблици, където е записано, че от плана за
регулация се изключва УПИ I-835, 2048, кв. 75,
м. Надежда 1б, поради непредставен договор по
чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3
или 5 ЗУТ.
По преписката са представени: предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ, нотариален акт
№ 187, том LIV, дело № 10194/1975 г., нотариален
акт № 149, т. 2, рег. № 5417, дело № 292/2003 г.,
договор за продажба рег. № 78139, том XXVI,
дело № 235/2007 г., и договор рег. № 49396, том
CXLII, дело № 19/2009 г., легитимиращи Игнат
Ангелов Панайотов, Траянка Ангелова Иванова
и Снежана Стефанова Узунова като собственици

на УПИ I-836 и УПИ II-835, кв. 75, м. Надежда 1б, влизащи в състава на УПИ I-835, 2048
по действащия ПР.
Съгласно т. 7 от протокол № ЕС-Г-14 от
19.02.2013 г. на ОЕСУТ е взето решение, че УПИ
I-835, 2048 следва да се включи в обхвата на ПУП,
тъй като е представен договор по чл. 15 ЗУТ.
Предвид горното в мотивите към Решение
№ 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС,
УПИ I-835, 2048, кв. 75, не е посочен в изброените
имоти, които следва да бъдат изключени от ПР.
ПУП – ПРЗ на м. Надежда 1б е изработен
върх у одобрена кадастрална карта съгласно
изискванията на чл. 115, ал. 1 ЗУТ.
По действаща към момента на одобряване на ПУП кадастрална карта, одобрена със
Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г. на изпълнителни я директор на А ГК К, в състава на
УПИ I-835, 2048 влизат ПИ с идентификатори
68134.1386.835 и 68134.1386.2048 (номер по предходен план: кв. 75, парцел I-835, II-836). С последваща Заповед № КД-14-22-863 от 5.06.2013 г.
на началника на СГКК – София, е изменена КК,
като от ПИ с идентификатори 68134.1386.835 и
68134.1386.2048 е образуван нов ПИ с идентификатор 68134.1386.2581, чиито имотни граници
съвпадат с регулационните граници на УПИ
I-835, 2048, к в. 75. Видно от ск ица, изда дена от СГК К – Софи я, ПИ с идентификатор
68134.1386.2581 е собственост на Игнат Ангелов
Панайотов, Траянка Ангелова Иванова и Снежана Стефанова Узунова, които са сключили и
представили предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 ЗУТ преди одобряването на ПУП.
Във връзка с горното погрешно в т. 2 на
диспозитива на Решение № 408 от 2013 г. на
СОС, как то и в съпътстващите проек та за
ПУП – ПР и ПЗ таблици е посочен УПИ I-835,
2048 в изброените имоти, изключени от ПР, за
които е необходимо сключване на договор по
чл. 15 или 17 ЗУТ, тъй като за същия са налице всички елементи от фактическия състав по
одобряване на плана.
Гореописаното е видно от документите в административната преписка, графичните материали
към ПУП, както и от мотивите на решението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 62, ал. 2 АПК Столичният общински съвет
реши:
1. Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в т. 2 от диспозитива на Решение № 408
по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичния
общински съвет, в която да не се чете „УПИ
I-835, 2048, кв. 75, м. Надежда 1б“.
2. Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в таблиците към графичната част на
ПУП за м. Надежда 1б, в които да не се чете
„УПИ I-835, 2048, кв. 75“.
След влизане в сила на настоящото решение
в таблиците към графичната част на ПУП следва
да се извърши корекция в кафяв цвят.
С вл иза не в си ла на решен иет о п ла н ът
за рег ула ц и я и зас т роя ва не за У ПИ I-835,
2048, кв. 75, м. Надежда 1б, одобрен с Решение
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№ 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС,
допълнено с Решение № 637 по протокол № 52
от 21.11.2013 г. на СОС (ДВ, бр. 4 от 2014 г.),
може да се прилага.
Настоящото решение е неразделна част от
Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г.
на Столичния общински съвет, допълнено с Решение № 637 по протокол № 52 от 21.11.2013 г.
на СОС.
Решението да се п ублик у ва на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението следва да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването му.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

3492

Председател:
Е. Герджиков
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ОБЩИНА К АВАРНА
РЕШЕНИЕ № 292
от 25 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връ зка с ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т, за явление
вх. № АБ-06-5 от 4.01.2017 г. от Васил Кирилов
Каравасилев и Кръстинка Драганова Иванова
и представен проект за подробен устройствен
план Общинският съвет – гр. Каварна, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за промяна на регулационния план
на с. Топола, община Каварна, в частта за кв. 19
и кв. 24 със следните новообразувани УПИ:
– У ПИ X V II-96, У ПИ X V III-114 и У ПИ
XIX-98 в кв. 19;
– УПИ XI-97, 111, УПИ XII-97, 111, УПИ XIII97, 111, УПИ XIV-97, XV-97, XVI-97, 111, УПИ
XVII-97, 111, УПИ XVIII-97 и УПИ XIX в кв. 24.
2. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи действия съгласно закона.
Председател:
Кр. Кръстев
3565

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА К АЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 622
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 във връзка с
чл. 59, ал. 1 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ, Решение № 88
от протокол № 8 от 14.09.2016 г. на Експертния
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява:
– под р о б ен ус т р ойс т в ен п л а н – п л а н з а
заст рояване за ПИ 10447.520.5594, местност
Козлуджа, землище на гр. Велико Търново, за
промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди и отреждането на имота
„за производствени и складови дейности“ – предвижда се свободно застрояване на производствени и складови сгради, при следните устройствени
показатели: височина – до 10 м; плътност на
заст рояване (Пзаст р.) – max 60 %; коефициент на интензивност (Кинт.) – 1,2; озеленена
площ – min 30 %; начин на застрояване – свободно, линии на застрояване – ограничителни.
– ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура – трасе за външно
ВиК захранване на ПИ 10447.520.5594, местност
Козлуджа, землище на гр. Велико Търново;
– план-схеми за водоснабдяване, канализация
и електрозахранване на ПИ 10447.16.217, местност
Козлуджа, землище на гр. Велико Търново, към
ПУП – план за застрояване.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.

РЕШЕНИЕ № 416
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 174
от 9.04.2012 г. за откриване на процедура за
приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава пазарна оценка от март 2017 г.
на общински нежилищен имот: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6
с площ 430 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК,
адрес: Казанлък, п.к. 6100, ул. Никола Петков
37-А, ет. 2, обект 6; самостоятелен обект в
сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 35167.502.76, представлява обект
„Дискотека“ и включва: зала, складови и санитарни помещения, коридор, открита тераса и
стълбище. Предназначение на самостоятелния
обект: за обществено хранене. Брой нива на
обекта: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.502.76.1.7; под обекта:
35167.502.76.1.1; над обекта: няма, определена в
размер 200 500 лв. без ДДС.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
35167.502.76.1.6 с площ 430 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на
АГКК, адрес: Казанлък, п.к. 6100, ул. Никола
Петков 37-А, ет. 2, обект 6; самостоятелен обект
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 35167.502.76, представлява обект
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Председател:
В. Спирдонов
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„Дискотека“ и включва: зала, складови и санитарни помещения, коридор, открита тераса и
стълбище. Предназначение на самостоятелния
обект: за обществено хранене. Брой нива на
обекта: 1. Съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: 35167.502.76.1.7; под
обекта: 35167.502.76.1.1; над обекта: няма, при
следните условия:
1. Начална тръжна цена – 200 500 лв. без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на
договора за продажба по сметка BG 07 SOMB
9130 84 2172 7344, код на вид плащане: 44 55
00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF. Върху цената не се дължи ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Зак у п у ване на т ръж на док у мен тация – стая 21 на Община Казанлък, срещу квитанция за платена цена за тръжна документация
в размер 150 лв. (без дължимия ДДС) в брой
в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по
банков път, преведена по следната сметка: BG
07 SOMB 9130 84 2172 7344, код на вид плащане:
44 70 00 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък,
BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от Търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани
по Търговския закон – заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено до
6 месеца преди датата на търга (не се прилага
за кандидати – физически лица, които нямат
качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако
представителната власт не може да се установи
от удостоверението за вписване в търговския
регистър или кандидатът се представлява от
пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек лараци я по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна.
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7. Предложения за участие се приемат до
16,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 10 ч. в стая 22 в сградата на
Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
3496

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 519
от 11 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобря ва П У П – ПП (парцеларен п ла н)
за трасета на външно ел. захранване, външен
водопровод и външна канализация до имот
с № 023001, м. Дебела дръма, землище на с.
Генера л Тодоров, с т расета, п редви дени да
преминат през имоти по КВС, като подробно
описание на имотите и сервитутите са посочени
в регистрите на засегнатите имоти, съгласувани
на 8.03.2016 г. от ОбС „З“ – Петрич, неразделна
част към ПУП – ПП, както следва: трасе и
сервитут на външно ел. захранване – през имот
№ 023002 – посевна площ, частна собственост,
трасета на външен водопровод и външна канализация през имот № 000082 – полски път,
общинска публична собственост, и сервитут,
засягащ имот № 000082 – полски път, и имот
№ 000081 – канал, общинска публична собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Тренчев
3507
36. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите
на съдебната власт, както следва:
1.1. А дминистративен ръководител – предс едат ел на А д м и н ис т рат и вн и я с ъд – П ловдив – свободна длъжност.
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1.2. А дминистративен ръководител – председател на Районния съд – Враца – свободна
длъжност.
1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Велинград – свободна
длъжност.
1.4. А дминистративен ръководител – председател на Районния съд – Девня – свободна
длъжност.
2. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от
Закона за съдебната власт процедури за избор
на административни ръководители в органите
на съдебната власт, както следва:
2.1. А дминистративен ръководител – председател на Районния съд – Хасково – изтичащ
мандат на 20.07.2017 г.
2.2. А дминистративен ръководител – председател на Районния съд – Димитровград – изтичащ мандат на 23.07.2017 г.
3. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен
вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за
назначаване на административен ръководител
на съответния орган на съдебната власт. Към
предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
свидетелство за съдимост, издадено за участие
в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на
извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация
за заемане на длъжността, анализ и оценка
на състоянието на органа на съдебната власт,
очертаване на достиженията и проблемите в
досегашната му дейност, набелязване на цели
за развитието и мерки за тяхното достигане;
удостоверение от Национа лната следст вена
служба, Столичната следствена служба или от
окръжните следствени отдели към окръжните
прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние,
произхода на средствата за придобиване на
имуществото и за наличието на частен интерес
по образец, утвърден от Пленума на Висшия
с ъдебен с ъве т; док у мен т и, у дос т оверя ва щ и
наличието на стажа по чл. 170 ЗСВ, и други
документи, които по преценка на кандидата
имат отношение към професиона лните или
нравствените му качества.
3518
14. – Национа лната агенция за при ходит е, Тери т ориа л на д и рек ц и я – Софи я, офис
Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С170001-091-0000148 от 18.04.2017 г. възлага
на „ОМА – Орцехим“ – ООД, ЕИК 101672087,
следния недвижим имот: Застроен урегулиран
поземлен имот IV с пл. № 1643 в кв. 119 по плана на гр. Якоруда, област Благоевград, целият
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с площ 9440 кв. м, при граници и съседи по
скица: УПИ-ІІ, УПИ-І, и двата в кв. 119, и от
улица и земеделска земя, ведно с построените
в имота сгради:„А“ Корпус 3 със застроена
площ 521 кв. м; „Б“ Пароцентрала със застроена площ 360 кв. м; „В“ Склад за метали със
застроена площ 1152 кв. м, с административен
адрес: гр. Якоруда, община Якоруда, област
Благоевград, ул. Цар Борис ІІІ № 248. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което е вписано в Агенцията по
вписванията, Служба по вписванията – Разлог.
3515
57. – Лесотехническият университет – София, факултет „Ветеринарна медицина“, обявява
конкурси за заемане на академична длъжност
главен асистент, както следва: един към катедра
„Инфекциозна патология, хигиена, технология
и контрол на храните от животински произход“,
научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“,
по дисциплината „Инфекциозни болести“; един
към катедра „Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология“, научна област 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Акушерство, гинекология на
животните и болести на новородени животни“,
по дисциплината „Акушерство, репродукция и
репродуктивни нарушения“, със срок за подаване
на документите 2 месеца считано от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда
на ЛТУ, София, бул. К лимент Охридски 10. За
информация – тел. 02/91 907, вътр. 445.
3512
783. – Икономическият университет – Варна, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република
България обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.9. Туризъм,
научна специалност „Икономика и управление
на туризма (Хотелиерство и индустрия на свободното време)“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите
на Колежа по туризъм. Документи – в отдел
„НИДД“, стая 503, тел.: 052/830-813.
3511
11. – Институтът по физика на твърдото
тяло при БАН – София, обявява конкурс за
доцен т по п рофесиона лно нап равление 4.1.
Физически науки, научна специалност „Физика
на кондензираната материя“ – един за нуждите
на лаборатория „Фотоелектрични и оптични
явления в широкозонни полупроводници“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института – София 1784, бул. Цариградско
шосе 72, тел. 877-34-92.
3510
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30. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на квартали 39 и
40 по плана на с. Боснек, община Перник, като:
1. С план за регулация се променя регулацията на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І
„Учен и ческ и т у рис т и ческ и ком п лекс“ и на
УПИ ІІ „За мотел „Духлата“ и база за отдих на
„Интермакс“ и фирма „Духлата“, при което се
образуват следните нови урегулирани поземлени имоти: УПИ І „За общественообслужващи
дейности“, УПИ ІІ „За мотел „Духлата“ и база
за отдих на „Интермакс“ и фирма „Духлата“,
УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ,
УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ ХІ и УПИ
ХІІ в квартал 40. Закрива се улица с осови точки
(ОТ) 79 – ОТ 80 – ОТ 81 – ОТ 82 – ОТ 83 – ОТ
84. Откриват се нови улици с осови точки (ОТ)
260 – ОТ 261 – ОТ 262 – ОТ 263 – ОТ 264 – ОТ
265 – ОТ 268 – ОТ 269 – ОТ 270 – ОТ 271 – ОТ
273 – ОТ 274 и улица с ОТ 263 – ОТ 266 – ОТ
267, при което се образуват нови квартали 47
и 48. В новообразувания квартал 47 се създават нови урегулирани поземлени имоти, както
следва: У ПИ І „За общест венообсл у ж ващ и
дейности“, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V,
УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ
Х. В новообразувания квартал 48 се образува
УПИ І „За жилищно строителство“. 2. С план
за застрояване се определят зони за свободно
застрояване в новообразуваните урегулирани
поземлени имоти (УПИ) І „За общественообслужващи дейности“, УПИ ІІ „За мотел „Духлата“ и база за отдих на „Интермакс“ и фирма
„Духлата“, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ,
УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ
ХІ и УПИ ХІІ в квартал 40, УПИ І „За общественообслужващи дейности“, УПИ ІІ, УПИ ІІІ,
УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ,
УПИ ІХ и УПИ Х в квартал 47 и УПИ І „За
жилищно строителство“ в квартал 48 с показатели за нискоетажно жилищно застрояване и
устройствена зона Жм. Определя се сервитут
на въздушен провод 20 kV с ширина 4 м, преминаващ през УПИ ІІ и УПИ ІІІ в квартал 47
и УПИ І и УПИ ІІ в квартал 40. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Перник, ет. 12,
стая 6, сл. тел. 076/684-260.
3398
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 000118 и 047039,
м. Къшински дол, в землището на с. Къшин,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на въздушно електропроводно отклонение от съществуващ стълб и
на водопроводно отклонение от съществуващ
водопровод за ПИ 047039, м. Къшински дол, в
землището на с. Къшин, община Плевен. Проектът се намира в стая № 94 на общината и може
да бъде разгледан в работни дни от 9 до 11 ч.
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На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация чрез
Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
3435
1. – Община Пловдив на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава на „Търговски и бизнес
център – Международен панаир“ – ЕООД, ЕИК
160130483, представлявано от управителя Мария
Пантелеевна Паскова, със седалище и адрес на
управление: Пловдив, бул. Шести септември 54,
ет. 5, офис 10, ненамерено на настоящ и постоянен адрес, че е издадена Заповед № 17ОА402 от
24.02.2017 г. на кмета на община Пловдив, с която
се отчуждава ПИ с идентификатор 56784.508.224
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пловдив, с адрес на поземления имот:
ул. Рогошко шосе, с площ 2440 кв. м, съгласно
влязъл в сила ПУП на СИЗ – VІ част, кв. 12
и 14, и кв. Д. Петров – кв. 1а, одобрен със Заповед № 11ОА2185 от 30.08.2011 г. на кмета на
община Пловдив, попадащ в улица. Определено
е обезщетение в размер 148 940 лв. без ДДС.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
3403
2. – Община Пловдив на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава на „Търговски и бизнес
център – Международен панаир“ – ЕООД, ЕИК
160130483, представлявано от управителя Мария
Пантелеевна Паскова, със седалище и адрес на
управление: Пловдив, бул. Шести септември 54,
ет. 5, офис 10, ненамерено на настоящ и постоянен адрес, че е издадена Заповед № 17ОА579
от 17.03.2017 г. на кмета на община Пловдив,
с която се отчуж дава ПИ с идентификатор
56784.508.436 по кадастралната карта и кадастралните регистр и на гр. Пловдив, с адрес на
поземления имот ул. Рогошко шосе, с площ 576
кв. м, съгласно влязъл в сила ПУП на СИЗ – VІ
част, кв. 12 и 14, и кв. Д. Петров – кв. 1а, одобрен със Заповед № 11ОА2185 от 30.08.2011 г. на
кмета на община Пловдив, попадащ в улица.
Определено е обезщетение в размер 52 030 лв.
без ДДС. Заповедта подлежи на обжалване пред
Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3404
3. – Община Пловдив на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава на „Търговски и бизнес
център – Международен панаир“ – ЕООД, ЕИК
160130483, представлявано от управителя Мария
Пантелеевна Паскова, със седалище и адрес на
управление: Пловдив, бул. Шести септември 54,
ет. 5, офис 10, ненамерено на настоящ и постоянен адрес, че е издадена Заповед № 17ОА578
от 17.03.2017 г. на кмета на община Пловдив, с
която се отчуждава ПИ с ИД 56784.508.437 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пловдив, с адрес на поземления имот:
ул. Рогошко шоссе, с площ 1233 кв. м, съгласно
влязъл в сила ПУП на СИЗ – VI част, кв. 12
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и 14, и кв. Д. Петров – кв. 1а, одобрен със Заповед № 11ОА2185 от 30.08.2011 г. на кмета на
община Пловдив, попадащ в улица. Определено
е обезщетение в размер 111 380 лв. без ДДС.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
3405
408. – Община гр. Средец, област Бургас,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план: „Парцеларен план ПУП – ПП за външно
водоснабдяване на Ферма за 700 овце, порода
„Лакон“, в ПИ № 061002 по КВС на землището
на с. Дюлево, община Средец“ , собственост на
ЕТ „ АСО – Х рис т о Н а нев“. Н а о с нов а н ие
ч л. 12 8, а л. 5 ЗУ Т в ед номе с ечен с р ок о т
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят с проекта,
който се намира в общината, стая 110, ет. 1,
и да направят писмени възражения и искания
по него, ако има такива.
3513
58. – Областният управител на област Ямбол
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 ЗУТ и чл. 281а, 287 и 295 от
Закона за електронните съобщения съобщава
на заинтересованите лица, че е одобрен проект
и е издадено Разрешение за ст роеж № ДСРС-33-00002 от 9.05.2017 г. на „Теленор България“ – ЕАД, с административен адрес: София,
ж.к. Младост 4, Бизнес парк – София, сграда 6,
и ЕИК 130460283, представлявано от Майкъл
Патрик Фоли и МРРБ като собственик на път
І-7, път ІІІ-5305 и път ІІІ-7072, управлявани от
Агенция „Пътна инфрас труктура“, за обект на
техническата инфраструктура: „Изграждане на
нов оптичен кабелен ринг в участък – с. Веселиново – гр. Ямбол – с. Веселиново“. Обектът е
четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4,
буква „ж“ ЗУТ. Линейният обект е разположен
на територията на община Ямбол и община
„Тунджа“, както следва: път І-7 „Петолъчката – Окоп – ГКПП Лесово“ при км 250+180, при
км 252+129, при км 254+082; път ІІІ-5305 при
км 9+313 при с. Веселиново, община „Тунджа“,
до км 5+470; Ямбол – ул. Преслав, ул. Янко
Сакъзов, УПИ VІ, кв. 102, по плана на града,
ул. Димитър Благоев, ул. Парчевич, ул. Г. С.
Раковски, ул. Граф Игнатиев, ул. Търговска; път
ІІІ-7072 от км 26+600 до км 21+600; път І-7 от
км 256+000 до км 249+300; общински път за
с. Зимница, община „Тунджа“. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез областния управител
на област Ямбол в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
3488
4. – Община с. Ситово, област Силистра,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изготвен проект на ПУП – парцеларен план
за изместване на водопровод РЕ ∅ 180 от ПИ
№ 000487 и ПИ № 000496 – собственост на „Сити
Милк – 2000“ – ЕООД, в ПИ № 038102 и ПИ
№ 038101 с НТП – полски път, публична общинска собственост, и част от ПИ № 000487 – соб-
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ственост на „Сити Милк – 2000“ – ЕООД, с
НТП – изоставена орна земя, в землището на
с. Ситово, община Ситово. Проектът може да
бъде разгледан в стая № 28, ет. 2 в сградата на
Община Ситово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
3444

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, тридесет и
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че е постъпил
протест вх. № 5472 от 7.04.2017 г. от Росица
Тонева – проку рор при Окръжна проку ратура – Варна, срещу разпоредбата на чл. 4, ал. 1,
т. 4 и 5, чл. 35а, ал. 2, т. 6 и чл. 43, т. 12 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Ветрино, приета с Решение № 569 от
28.03.2003 г. от Общинския съвет – с. Ветрино.
По протеста е образувано адм.д. № 910/2017 г.
по описа на А дминистративния съд – Варна,
ХХХІІІ състав.
3499
А дминистративният съд – Варна, II състав, съобщава, че с определение № 1149 от
2.05.2017 г. по адм. д. № 1006/2016 г. по описа
на А дминистративния съд – Варна, ІІ състав,
е назначен адвокат Ивайло Кънев Иванов от
АК – Варна, за общ процесуален представител
на заинтересованите страни Никола Атанасов
Жеков, Йорданка Христова Харалатева, Чавдар
Николов Кънев, Мариана Кънчева Николова,
Даниел Даниелов Тасев, Мария Йосифова Тасева, Антон Христов Станчев, Даниела Руменова
Цончева, Майя Евгениева Папазова, Красимир
Киров Киров и Ивета Дренова.
3548
Административният съд – Варна, тридесет и
трети състав, на основание чл. 181, ал. 2 АПК
съобщава, че е постъпила жалба вх. № 5470 от
7.04.2017 г. от Станка Вълчева Лазарова, Антония Христова Лазарова, Валентина Лазарова
Лазарова и Елица Лазарова Лазарова, всички от
Варна, срещу Решение № 20-4 по протокол от
26.01.2017 г. на Общинския съвет – гр. Аксаково,
с което е наредено да бъде преустановено заверяването на молби-декларации за снабдяване
с нотариален акт по обстоятелствена проверка за земите, попадащи в територията по § 4
ПЗРЗСПЗЗ в община Аксаково, за срок една
година считано от датата на влизане в сила на
решението. По жалбата е образувано адм. д.
№ 908/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Варна, ХХХІІІ състав.
3551
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
с нестопанска цел „Български правозащитен
алианс“ против разпоредбата на чл. 66, ал. 1 и 2
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от Наредбата за управление на пътищата – общинска собственост на Община Мездра, по което
е образувано адм. д. № 264/2017 г., насрочено за
18.07.2017 г. от 11 ч.
3549
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на прокурор при
Окръжна прокуратура – Враца, на чл. 28, т. 10 и
чл. 68 от Наредбата за условията и реда за приемане, отглеждане, възпитание, социализиране и
обучаване на деца в общинските детски градини
в община Мизия, приета с Решение № 129 по
протокол № 14 от 28.07.2016 г. на Общинския съвет – гр. Мизия, по което е образувано адм. дело
№ 216/2017 г., насрочено за 18.07.2017 г. от 11 ч.
3500
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на прокурор при
Окръжна прокуратура – Враца, на чл. 4, чл. 10а,
чл. 15б, ал. 5, т. 1, чл. 22в, чл. 38, ал. 3, т. 6,
чл. 49, ал. 2 и 3 и чл. 50, ал. 1 и 2 от Наредба
№ 9 за определяне и администриране на местни
такси и цени на услуги на територията на община
Роман, приета от Общинския съвет – гр. Роман,
по което е образувано адм. дело № 219/2017 г.,
насрочено за 18.07.2017 г. от 11 ч.
3508
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест на Дора
Христова – п рок у рор в Районна п рок у рат ура – Габрово, срещу разпоредби от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси, цени на услуги и права на територията
на община Габрово, приета с Решение № 29 от
26.02.2015 г., изм. с Решение № 31 от 5.03.2015 г.,
доп. с Решение № 52 от 26.03.2015 г. на Общинския съвет – гр. Габрово, във връзка с което е
образувано адм. д. № 129/2017 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
14.06.2017 г. от 11 ч.
3550
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна проку рат у ра – Добрич, с искане
за отмяна на чл. 19, ал. 1; чл. 21, ал. 4; чл. 22,
т. 1, 4, 4а и 4б; чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 27,
т. 1; чл. 28, ал. 1 и 2; чл. 29, ал. 2; чл. 31, ал. 1;
чл. 32; чл. 33, т. 1; чл. 34, ал. 3; чл. 68, ал. 1 (в
санкционната му част) и по отношение на т. 5в
и 5г; чл. 68, ал. 2 и чл. 69 от Наредба № 19 за
управление на общинските пътища на територията на община Добричка, приета от Добричкия
общински съвет с Решение № 637 на 24.06.2010 г.,
по който протест е образувано административно
дело № 246/2017 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 19.09.2017 г. от 13 ч.
3501
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило искане на М. Любенова,
прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, срещу чл. 1, ал. 2, чл. 20, ал. 1, чл. 22, ал. 4, чл. 23,
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т. 1, 4 и 5, чл. 25, ал. 2, чл. 27, ал. 2, чл. 28, т. 1,
чл. 29, ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 2, чл. 32, ал. 1, чл. 33,
чл. 34, т. 1, чл. 35, ал. 3, чл. 38, чл. 66, ал. 1 (в
санкционната му част), чл. 66, ал. 2, чл. 67, ал. 1
(в санкционната му част ) и по отношение на т. 5в
и 5г, чл. 67, ал. 2 и срещу чл. 68 от Наредбата за
управление на общинските пътища, приета от
Общинския съвет – гр. Генерал Тошево, на основание чл. 23 от Закона за пътищата с Решение
№ 4-15 от 29.04.2005 г., взето с протокол № 4. По
оспорването е образувано адм. д. № 257/2017 г.
по описа на Административния съд – Добрич.
Делото е насрочено за 4.07.2017 г. от 13,15 ч.
3502
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 17,
ал. 7 и чл. 27, ал. 6, т. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Червен
бряг, приета с Решение № 201 от 25.04.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Червен бряг, по който
е образувано адм. д. № 290/2017 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
3552
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Разград, с искане да
бъде отменен чл. 8, ал. 5 и 8 от Наредба № 29
за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Кубрат, приета
с решение на Общинския съвет – гр. Кубрат, по
който е образувано адм.д. № 56/2017 г. по описа
на Административния съд –  Разград, насрочено
за 13.06.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
3503
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Разград, с искане да
бъдат отменени като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 43а, ал. 2,
т. 6 и чл. 49 от Наредба № 7 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Лозница, приета
с решение на Общинския съвет – гр. Лозница,
по който е образувано адм. д. № 55/2017 г. по
описа на Административния съд – Разград, насрочено за 20.06.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини
към оспорването или да встъпи като страна до
началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
3553
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 168/2017 г. по протест на прокурор
при Окръжна проку рат у ра – Смолян, срещу
разпоредбите на чл. 31, ал. 4, т. 2, чл. 61, ал. 1,
чл. 63, ал. 4 и 5, чл. 65, ал. 2, чл. 67, ал. 3, чл. 68,
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ал. 1 и 2, чл. 69, ал. 2, чл. 71, ал. 4, чл. 73, ал. 3,
чл. 74, 90 и чл. 91, т. 3 от Наредба № 17 за
управление на общинските пътища в община
Баните, приета с Решение № 124 по протокол
№ 13 от 30.09.2008 г. на Общинския съвет –
с. Баните, насрочено за 27.06.2017 г. от 13,30 ч.
3547
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 408/2017 г. по описа на съда по протест на Окръжна прокуратура – София, против
разпоредбите на чл. 1; чл. 3, ал. 3; глава втора
„Собственост на пътищата“ – чл. 5 – чл. 8; чл. 9,
ал. 1; чл. 10, ал. 3; чл. 13, т. 2; чл. 14, ал. 1; чл. 16;
чл. 19, ал. 1, 2 и ал. 5 – 7; и глава седма „Административнонаказателни разпоредби“ – чл. 37 – 41
от Наредбата за управление на общинските пътища, приета с Решение № 131 по протокол № 9
от 18.09.2008 г. на Общински съвет – гр. Своге.
Административно дело № 408/2017 г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 28.06.2017 г. от 10 ч. Конституирани страни
в производството са: оспорващ – Окръжната
прокуратура – София, и ответник: Общинският
съвет – гр. Своге, чрез председателя му.
3516
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област Хасково против чл. 21 и
40 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Хасково, по което е
образувано адм. дело № 456/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
12.07.2017 г. от 11 ч.
3574
Районният съд – Карнобат, седми състав,
призовава Тахир Кьосе, роден на 17.08.1973 г.,
гражданин на Република Турция, Туба Кьосе,
роден на 25.04.1980 г., гражданин на Република
Турция, Алириза Албайрак, роден на 23.04.1985 г.,
гражданин на Република Турция, с неизвестни
адреси в Република България, да се явят в канцеларията на съда в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получат препис
от подадената от „УниКредит Булбанк“ – АД,
по ч.г.д. № 529/2009 г. по описа на КРС частна
жалба. При неявяване в срок книжата ще се
приложат по делото и ще се считат за връчени.
3504
Районният съд – Карнобат, седми състав,
призовава Тахир Кьосе, роден на 17.08.1973 г.,
гражданин на Република Турция, Туба Кьосе,
роден на 25.04.1980 г., гражданин на Република
Турция, Алириза Албайрак, роден на 23.04.1985 г.,
гражданин на Република Турция, с неизвестни
адреси в Република България, да се явят в канцеларията на съда в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получат препис
от подадената от „УниКредит Булбанк“ – АД,
по ч.г.д. № 530/2009 г. по описа на КРС частна
жалба. При неявяване в срок книжата ще се
приложат по делото и ще се считат за връчени.
3505
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Новозагорският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ Мариос Евангелу, роден
на 22.07.1971 г., без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България по смисъла
на ЗГР и неизвестен адрес в чужбина, който
има качество на ответник по гр.д. № 277/2017 г.
по описа на НЗРС, ІІІ състав, образувано по
предявен от Мария Атанасова Червенкондева
иск с правно основание чл. 49, ал. 1 СК, да се
яви в канцеларията на Новозагорския районен
съд – Нова Загора, ул. Проф. М. Балкански
60, за да получи препис от исковата молба и
приложенията към нея. Ответникът следва да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3482
Пазард ж ишк и ят районен с ъд у ведом ява
Б ерн т А р т у р Рер – д л ъ ж н и к , с неи зв е с т ен
адрес, че има образувано гр.д. № 4511/2016 г.,
заведено от Трендафил Николов Шарков, за
назначаване на особен представител по изп.д.
№ 1123/2016 г. по описа на ЧСИ Мария Ангелова. В двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ длъжникът
да се яви в канцеларията на съда за запознаване
с делото, като в противен случай на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК ще му бъде назначен особен
представител.
3554
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-4 състав, съгласно Решение № 476
от 6.03.2017 г. по т.д. № 48/2013 г. прекратява
производството по несъстоятелност на сдружение с нестопанска цел „Асоциация Аркадия“,
рег. по ф.д. № 1470/2002 г. на СГС. Заличава от
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел сдружение „Асоциация Аркадия“, рег. по
ф.д. № 1470/2002 г. на СГС.
3581
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 1969/1990 г. за политическа партия с наименование „Българска социалистическа партия“: Вписва нов устав на политическа партия
„Българска социалистическа партия“, приет на
Второто редовно заседание на 49-ия конгрес на
партията, проведено на 4 и 5 февруари 2017 г.,
представляващ неразделна част от настоящото
решение. Заличава Илияна Малинова Йотова
като член на Националния съвет на партията
и на Изпълнителното бюро на Националния
съвет на партията. Заличава Николай Иванов
Копринков и Валери Александров Сарандов като
членове на Националния съвет на партията.
Заличава Юрий Леонов Асланов и Костадин
Стоянов Паскалев като членове на Изпълнителното бюро на Националния съвет на партията.
Вписва Стоян Михайлов Мирчев, Вяра Емилова
Йорданова, Иван Ивайлов Ченчев и Атанас
Зафиров Зафиров като членове в състава на
Изпълнителното бюро на Националния съвет
на партията.
3580
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ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
9. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Асоциация на дружествата за здравно застраховане“ (АДЗЗ) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 27.06.2017 г. в
11 ч. в заседателната зала на офиса на ОЗОФ
„Доверие“ – ЗАД, в София, ул. Лъчезар Станчев 5 – „Софарма Бизнес Тауърс“, тяло А, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2016 г.; 2. финансов отчет; 3.
вземане на решение относно размера на членския
внос за 2017 г. и реда на внасянето му от членовете на сдружението; 4. приемане на бюджет на
сдружението за 2017 г.; 5. приемане на план за
работата на сдружението за 2017 г.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3490
16. – Управителният съвет на сдружение
„Браншова асоциация Полимери“ (БАП) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете си на 28.06.2017 г.
в 13,30 ч. на адрес – София, ул. Велико Търново 22, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2016 г. и доклада
за дейността на сдружението за 2016 г.; проект за
решение – ОС приема годишния счетоводен отчет
за 2016 г. и доклада за дейността на сдружението
за 2016 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им през 2016 г.; проект
за решение – ОС освобождава от отговорност
членовете на УС за дейността им през 2016 г.;
3. освобождаване на членове на УС и избор на
нови членове на УС; проект за решение – ОС
приема решение за освобождаване на членове
на УС и избор на нови членове на УС; 4. актуализиране на членския състав на сдружението;
проект за решение – ОС приема актуализирания
състав на членовете на сдружението; 5. разни.
В случай че един член на сдружението представлява друг, упълномощеното лице следва да
представи изрично пълномощно. Не се допуска
един пълномощник да представлява повече от
трима упълномощители. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 14,30 ч. същия ден, на същото място
и ще бъде редовно без значение на представения
кворум. Материалите за общото събрание са на
разположение в офиса на сдружението – ул. Велико Търново 22, София 1504.
3578
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Съюз на счетоводителите в България“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик ва общо отчетно-изборно събрание на сдру жението на
30.06.2017 г. в 10 ч. в София, УНСС – сградата
на Института за следдипломно обучение, при
следния дневен ред: 1. отчет на сдружение „Съюз
на счетоводителите в България“ за периода
2013 – 30.04.2017 г.; 2. отчет на контролния съвет;
3. промени в устава на сдружението; 4. избор на
ръководни органи на сдружението; 5. текущи.
3567
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1. – Управителният съвет на Националната
асоциация на собствениците на автогари – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33 от
устава на асоциацията свиква общо събрание
на членовете на 30.06.2017 г. в 14 ч. в София,
ул. Раковски 108, офис 102, при дневен ред –
промени в устава на сдружението. Регистрацията
на участниците започва в 13,30 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
3485
Николай Вергилиев Атанасов – ликвидатор
на Фондация „Вергилий Атанасов за Българска
и Балканска Етноорганология“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на учредителите на 10.07.2017 г. в 10,30 ч.
в София, ул. К няжевска, бл. 47, вх. А, ет. 3,
ап. 11, при следния дневен ред: 1. приемане на
счетоводния баланс и отчет на фондацията към
датата на започване на ликвидацията; приемане
на окончателния ликвидационен баланс и отчет,
както и на пояснителния доклад към баланса;
2. приемане на отчета на ликвидатора и освобождаването му от отговорност; 3. приемане на
решение за заличаване на фондация „Вергилий
Атанасов за Българска и Балканска Етноорганология“. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 6, ал. 4 от учредителния
акт общото събрание ще се проведе същия ден
в 11,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред, като решенията ще се вземат с мнозинство
2/3 от присъстващите.
3517
12. – Управителният съвет на Съюза на
фирмите за охрана и сигурност, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.07.2017 г. в 10 ч. в София, ул. Капитан Тодор
Ночев 30, при следния дневен ред: 1. приемане
на нов устав на Съюза на фирмите за охрана и
сигурност; 2. избор на председател на контролния
съвет на Съюза на фирмите за охрана и сигурност. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3575
21. – Федералният съвет на Независимата
синдикална федерация „Култура“ на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 33, т. 1 и 5 от устава
на федерацията и съгласно решение на ФС от
1.05.2017 г. свиква общо събрание на 5.08.2017 г.
в 10 ч. в София, пл. Македония 1 (КНСБ), заседателната зала на ет. 11, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на Федералния съвет за
периода 2012 г. – 2017 г.; проект за решение – ОС
приема отчета за дейността на Федералния съвет
за периода 2012 г. – 2017 г.; 2. освобождаване на
членовете на Федералния съвет от отговорност
за дейността им през периода 2012 г. – 2017 г.;
проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на ФС за дейността им през
2012 г. – 2017 г.; 3. изменения и допълнения в
устава на Независима синдикална федерация
„Култура“; проект за решение – ОС приема предложените изменения и допълнения в устава; 4.
избор на членове на Федералния съвет и други
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ръководни органи за периода 2017 г. – 2022 г.;
проект за решение – ОС приема предложените
членове за ФС и други ръководни органи за
периода 2017 г. – 2022 г.; 5. разни. Поканват се
всички членове да присъстват лично или чрез
пълномощник. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 33, т. 3 от устава на
федерацията събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете в София, пл. Македония 1 – КНСБ, ет. 6, стая № 8.
3491
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Шахматен клуб „Спортист –
21 век“ – гр. Генерал Тошево, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 7.07.2017 г. в 10 ч. по
седалището и адреса на управление на сдружението – гр. Генерал Тошево, ул. Димит ър
Благоев 9, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за прекратяване на сдружение с
нестопанска цел „Шахматен клуб „Спортист –
21 век“, гр. Генерал Тошево; 2. избор и назначаване на ликвидатор на сдружението; 3. определяне
срока на ликвидацията. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членовете
в седалището на сдружението всеки работен ден
и ще бъдат предоставени при поискване на лицата. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощен представител.
3566
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Общински
морски клуб – Несебър 2000“, Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и протоколно решение от
10.05.2017 г. свиква общо събрание на сдружението
на 30.06.2017 г. в 17 ч. в клубната база на СНЦОП
„Общински морски клуб – Несебър 2000“, при
следния дневен ред: 1. избор на нов управителен
съвет; 2. избор на нов контролен съвет. Поканват
се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието. Всички материали във връзка
с провеждане на общото събрание се намират
в клубната база на СНЦОП „Общински морски
клуб – Несебър 2000“ – Несебър, „Национална
спортна база – яхтено пристанище“, и ще бъдат
предоставени на всички заинтересовани за запознаване и участие.
3577
3. – Управителният съвет на сдружение „Денс
студио салса де Куба“ – Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 10.07.2017 г. в 18 ч. в
Пловдив, ул. Асен Христофоров 2, ет. 12, ап. 67,
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общо отчетно-изборно събрание на сдружението
при следния дневен ред: 1. разглеждане на молби
за приемане на нови членове; 2. освобождаване
на членовете на управителния и на контролния
съвет на сдружението поради изтичане на мандата им; 3. избор на членове на управителния
съвет; 4. избор на членове на контролния съвет;
5. отчет на дейността на управителния и контролния съвет; 6. разни.
3489
11. – Управителният съвет на Волейболния
клуб „Ропотамо“ – Приморско, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава по своя инициатива свиква общо събрание на 4.07.2017 г.
в 16,30 ч. в заседателната зала на общината,
ул. Трети март 56, при следния дневен ред: 1.
одобряване на годишния финансов отчет за
2016 г.; 2. изменение и допълнение на устава на
ВК „Ропотамо“ – Приморско; 3. освобождаване
на членовете на управителния съвет и избор на
нови членове на УС; 4. разни. Поканват се членовете на сдружението лично или чрез писмено
упълномощени представители да вземат участие
в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 3 от устава
събранието ще се проведе същия ден в 17,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
3569
13. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за Българското
родопско говедо и Джерсея“ – Смолян, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
отчетно-изборно събрание на 27.06.2017 г. в 11 ч. в
Смолян, бул. България 3А, заседателната зала на
хотел „Кипарис алфа“, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението; 2. финансов
отчет; 3. прекратяване на членство и приемане
на нови членове; 4. избор на нови управителен
съвет и контролен съвет; 5. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за законно независимо от присъстващите
членове.
3509
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Инер Уил Клуб“ – Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 21.06.2017 г. в 18,30 ч.
в зала 1 на ресторант „Музикато“ – Стара Загора,
ул. Христо Ботев 99, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на досегашния управителен съвет
(борд) на клуба; 2. избор на нов управителен съвет (борд) на клуба; 3. промяна – изменение на
чл. 12, 16, 17, 25, 28, 29, 32, 34, 45 и 53 от устава
на клуба; 4. разни.
3545
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