NPOTOKO.II
Ne

6/01.O7.2019 r,

Or

npoae4euo peAoBHo 3aceAaH e Ha 01.07.2019 r. Ha KoMt4ch, no
6egonacnocr Ha ABhxeHrero KbM o6u.lhHa Bapna, xasnaqeHa cbc 3anoBe.q
N93205/11.09.2013 r. Ha KMer Ha o6u.lhHa BapHa.

nPEACEAATEJ'I: ToAop [4BaHoB
CEKPETAP: hHx. LlBo KyreB

-

3aM. KMer Ha o6u.lhHa BapHa

- rn. eKcnepr KEA, o6u.lnHa

BapHa

qTEHOBE:

1.

ToAop l4BaHoB - 3aMecrHhK-KMer xa o6qrra Bapna
2. nnaMeHa Map HoBa - 3aMecrHr4K-KMer xa o6qrxa Bapxa
3. Xp!4cro 14BaHoB - 3aMecrH14K-KMer xa o6u.1uxa Bapua
4. Kocra 5a3i4ToB - 3aMecrHhK-KMer ua o6ulnua Bapna
5. I-lerq npoAaHoBa - KMer Ha paion,,flpr,t'ropcxr"
6. l,leo Kyree - rn. eKcnepr KEA, o6u{xHa BapHa
7. KpyM KpyMoB - AxpeKrop,,On TACPyT'
8. KyneH naLUoB - O6ulxHa BapHa
9, Teoprx feopr[eB - rn, eKcnepr KnE3nyM
10. AaphHKa KoreBa - AlipeKrop Ha AupeKLlr4B ,,yCKOP", o6utuHa BapHa
11. CBernaHa 14rHaroBa - AhpeKqr4c ,,OMA"
12. Xphcro nonoe - pafioH ,,Ba. BapHeuunx"
13. uscn. BenhKo Mapt.rHoB - ceKrop,,nn" Ha OA Ha MBP
14. lonhaH ApHayAoB - Kapai yMHo, r4cKaM xuBor
15. AeMrp l-eoprxeB- KMercrBo TonorI
16. ffBop naceB - Anh - OYn
17. AraHac XpxcroB - pafiox ,,Ogecoc"
18. Bacl4n Ha,{eB - ArpeKuhn ,,yCKOP"
19. EMhn AaMsHoB - TB qepHo Mope
20.Cae aHa FaHqesa - EHT
21. HaAexAa AreKc[eBa -,,Hoaa aapxa"
22.Kannsa TpeHKoBa - BecrHr4K ,,24 qaca"
23. EBreHr4f SaneB - BenoKny6 CnapraK
24.CaAreH Crofi,reB - ,,Bapta 4ruta"

AHeBeH peA 3a BaceAaHre Ha Kout4cr-nra no 6e3onacHocr Ha ABr,trKeHxero r<bM
O6utxHa BapHa, Hacpo.{eHo 3a 01,O7.2019r. /noHeAenP.n(l or 16tOO q. B 3ana
BapHa - crpaAara Ha O6utmHa BapHa

1.

npeAnoxeHxe 3a aKryanu3aquF Ha feHepanHr4t nraH 3a opraH!43aqrF

AB[xeHrero c Llen B]BexAaHe xa sa6paxa 3a ABxxeHHe

Ha

Ha MnC B npr, ,ropcru

napK aKryant43aLlxc

2.

Aa 6'bAe HanpaBeHo npepoxeHr4e Ao Krera 3a pa3uJt4pqBaHe Ha npaBoMolqr4nra

3.

norr4qrn orHocHo 3Haqx 3a6paHcBau.u4 Aocrbn Ha MnC
Aa 6rAe BbBeAeH qacoBr4 Ahana3ox aa o6cayxaaxe sa o6errn B MopcKara
Ha 3BeHo O6lrlr,rxcxa

rpa4r

Ha

no r, 1
3a nporoxoaa: CneA craHanxre pa3t4cKBaHr,rs KoMxclnra no 6e3o[acHocr
ABl,rr(eH9rero B3e creAHoro PElll EHl4 E :

>

Ha

aKryant43aqhc Ha feHepanHxq nraH 3a opraHn3aqt4c Ha ABnxeHhero c qerr
BbBexAaHe xa aa6paxa 3a ABhxeHhe Ha MnC B flpr,tMopcKr4 napK- npheMa ce,
cxeHara .qa 6bae oa3rneaaHa B ECyT.

nor.2
3a nporoxora: CreA craHarrre pa3xcKBarrc Kour,tct4cra no 6e3onacHocr
ABlrxeHrero B3e cneAHoro PEUJEHt4E3

>

Ha

npeAroxeHre Ao KMera Aa 6bAar pa3uJ!4peHx npaBoMoulhqra Ha 3BeHo O6ulurcxa
nonrqt4.s orHocHo 3Haqr 3a6paHcBaqh Aocr]n Ha MnC - noheMa ce.

flo r. 3
3a nporoxona: CneA qraHarxre pa3lrcKBaHxs Komtrc}rera no 6e3onacxocr

Ha

ABr,rx(eHHeTo B3e cneAHoro PEUIEH14E:

>

BbBexAaHe Ha LracoBr4 Alana3oH aa o6cnyxaaxe Ha o6eKTh B MopcKara rpaAhHa fl oueMa

ce aonrlH TEIHO NDOBEXIAHC HA CD e ua

ct a 3a h HTeDecoBa H hTe nuua.

Karo creaBaurara cpeuia e Haco,{eHa 3a 05.07.2019 /nerbK/ 10:00.
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J\I 42
o'r 3aceaaHtle. rpoBeneHo Ha 01.08.201 9
llo ToqKa tuecTa oT IHeBHI{' pen

l

r.

OTHOCHO: Pa:ueNgase Ha npeAnox(eHl'1, 3a peueHu' or
flK "Tpaucnopr" otHoclto:
( I ) - oao6pssaHe Ha /:IoKJIaA sa ueo6xoAult4ocrra or aKTyiul'r3aun' Ha
f enepa.nuur

nJraH 3a OptaHli3aqr4, Ha ABr{xeHr4ero Ha

Tepuropl,tffa na o6uuna

BapHa.

[orcn.: ,[o6por',rup .ll,Nrexos

O6urrHcxll cl,Ber

-

- flpe.ucegarer

ua

IIK ',Tpaucnopr"

BapHa nplle c,reaHoro

PEIIIEHIIE:
ocHosaHl'le wt.2l, at. 1. r. 13 ra r.23 u wl' 2 or 3axoua sa
MecrHoTo caMoynpaBneHl4e H MeCTHaTa aAMlrHucTpalIH'. BIB BpG3Ka C'In' 8'
ar.3 o.r Ilapea6a Ne 1/17.01.2001 r. sa opraHu3upaHe Ha ABI,IxeHI4ero no

1772-6. Ha

[peAJIoxeH]Ie or KMera Ha O6uluua Bapna c per' Ns
P/1190139388W29.0'1 .2019 r., O6ulrHcxtt cbBer - Bapua o,4o6prBa AoKrIaA u
orlelrKa 3a pe3yJITaT[Te oT I43BbpUIeHa [poBepKa 3a ycraHoB'BaHe Ha
o6crou.rerc.rna'f a rio rrr1. 8, an. 1, r. 3 rl r. 4 ot Hapea6a Ns l/17.01.2001 f. ra
rreo6xoAuuocrra ol aKTyaJIH3aull, Ha lenepalttua nrlaH 3a opraHu3aul4' tla
ABr.r)Kertuero Ha rept'tropl4rra ua O6ruraua BapHa, Karo nplt a(Tyanll3aun''ra
6bAa't sserlt npe,lBl'rA pasnopeg6nre Ha Hapea6a Ns l 8/23 '07'200 1 r' :a
cutHaJl{3auu, Ha rrb'rl4lqara c nbrHt4 3Hauu, KaKTo n la 6qle opfaHu:lqpall
llocTtn a Ao cneAlj Itl'e co uIaJlHll u HCTI4TyUI'I I{ :
- fiercra fpagrltta ]llb 20 ,,Bpn:" (JloroneArtqua ae tcra t llaauua)
- flueneu uetttlp 3a n]JlHone'rHl n,'Iqa c yBper(rattt'tn,.Ptantlepa"
- .,Kapr.rH 1on".

nlrlluara H no

I

I

PITACEAATIIJ I OEUII4I-ICK t4 C'I,BE1'

BAPIIA

I0llloll

/r-() AOI' I;AJIAEAII0B/

oslqltHA

BAPHA

TKCNEPTEH C},BET NO YCTPOfiCTtsO HA TEP}4TOP',IfiTA

nPoToKoIt

Ne

25/ 02.07.2OL9 r.

vrObPAHr;..... ...,....,..;............
3am.l(l\ler $a O6ul)rH, 8.roxa
/ r**, XUrf ro Haaxrs/

n

P

o T O K O 11 lte 24/o2.O7.2O19 r.

AHec: 02.07,2O19 r. ce npoBeAe 3ace.qdthe la Ercneptnnr cbaer no ycrpoiicrso xa
O6uiHHa BapHa, Ha3HaqeH cbc 3ano8e8 N! 37tOl02.11.2017 r. Ha KHe.ra
Ha O6quHa Bapxa * 3anose4 N9 2J73126.06.201g r. Ha Kr,rera Ha O6quBa
Bapxa

rep,irop,lira npu

npeAcelarert apx, Brrrop 6y3eB - fna8eH apxtrreKr Ha O6unHa BapHa
3a..' npeAceaaten: apx. A€c]iana'a Eop,coBa - arlpeKrop nxpe*u..r AIyfr nprl of]uJiiHa
BapHa

3alr. npeAceAaren: apx. nrauer ApyMeB Kbi4 Ar4peRUlr, Aryn npH O6rqHHa EapHa

Ha,lanHrix orAefl <ycrpoxcrao Ba teprrropuqra..

qneHose:

1.
2.

*''ix. Kpac,lr*pa 6oxko6a, rHX(. Bxonera AeHeBa - npeacraBhrenr Ha cr-KK - Bar)Ha
rtrrx. Mr,eira AHrerosa Mlaxaliroga, HaAex.Aa nfiaMeHoaa Hi,lEortna

npeAcra Bl4re,fir4 Ha ,qHlrIcrepcTBo Ha 3eneAerrHeTo ,!

3.

noAn. Cgerro3ap Eoprcog feoprreg

KoHarr,/iad}le Ha 8MC

-

xpa{rlre - OA ,,3eMellenne., B.lDirn
npellclaBrre, ra BoeHHouooc(rr {:,r,.rx

4. Cnaaqo hnreg CnaBoB - npeAcraarre, Ha oraen ,,perlroxanxa ua$pa,.rpyxrvpa
or6para;a - BapHa" ,(Lu MHHxcrepcloo Ha ordpaHara
5. flerup MqraHoB-. npeacraaHren Ha MTrlTC, Mopcxa aAH,lHrlclpaqus BaliHa

rrlr

6.

rrHx. 3Apa6xa ,Q,efixosa - npeAcraBxren ria M3X .. ,l3n.l,n,urenha areHqxq no rop re
PernoxarHa llypeKullr no ropr.Te - BapHa

7. A-g Becen,Ha Bop,coBa EoxrnoBa, r,x. Br,3{peceH feoprrleB Kapa/txcrs _
npeAcraaerenh xa M3, p3l,.l - Bapira
8. ranx. ,Qnuurpnrra HeAf,,KoBa, Aepnc TauJeBa - npegcraBllrenr xa MOCB.pf,lOCB Bapra
9. n',fn. Barep!, CrasKoB i-eopr,eB, trxcn. Tpu$on TprlooHo., rr. ,tHc.. AHTcu lirrxcri
Axrenos, cr. HHcn. fan[Ha T. MHxainoaa-l4BaHosa npeACTaauTe,H Ha lllBp fE titr-rH
PernoBarHa Ahpel(u,lc n63H - BapHa
10. r.iNx.

ToAopra !irrapnllega, HHx. Xr,rgxa ioFrra{oBa

- npeAcTaBriae,lr r-t(.
"TEolALllrlTA" EOOA - BapHa
11. apx. PaAo€nag ToAopoB pau,es - KA6 per.4oHanHd Koletxrl -BapHa
12. HHx. AHren CTotHoB AHreIoa - flpeAcragr.rte,r Ha Kt4l4n - perl4oHarHa t(oner6, BapHa
13. raHx. BaHr MugqeBa feopr[eBa - npeAfiaBhTen Ha O6nacrHa aA] 1Hhcrpauu, BapHa
74. fiHx. ner-bp TolxKoB KaparLo3oB - npeAcraB{Ten Fa.,Br,,K BapHa,,OOA
15. qHx. ,rBaH Ao}{es.,1qaroe - npeAc.raBnre, Ha',EHEpfO-fipO Mpexr,.A/l
3au.1rPql111111.11g;,

oEulHhA BApHA
EKCNEPTEH CIBET NO YCTPOI1CTBO HA TEPI,ITOPI4ITA

flPOTOKOfi i|9 25/ 02.07.2Or.9 r.

16.
17.
18,

apx, t4ndaHa lilopgauooa - apx,rre[T Ha coo6o4ka npaKr[xa
apx. A|-lr,tnrp]rqKa fax,{eBa . apxHTeKr xa cao6opta npaxrnKa
apx. EraA',*,,rp PalieB - npeAcra'rren lla f-naaxa 4uperqnr hOXH np, ,,"llH1c]epcrBc

ha KynlypaTa.
19 apx. Banep{ nerKos 14 nxx. !,laax,{o6pes - npe4craB}1Te, ra o6ulnncxr, cb'er Bap*a
20. apx. Anr4xrbp nerpoB CreoaHoB H apx. EHqo ,Quuoa .. npegcrasxren ha
CAf.
rqpyxecrBo BapHa
21. i,lrrtrKa Ctarioaa - fn. opHcxoHcyrr npH IlHpeKux, Al-yfl npra O6qlaHa Bapra
22. Mouunn tiorgpoB - Aupefiop Ahpe(ure l'lHO npn O6ulrNa BaJrra
?.3. KrlHa UaHeBa, nere tHeBa -.{r,rpenrrua OCHCfi npr Obuura F.rpxa
24. r.rHx. HBa}l .t"lyxaxoa, laHx. Ao6pr .eo6pea - O rAen ,,CrponTo/tcH xoHrpon.., l]upr,xqr_rn
YCKOP npe O6u.uxa Bapxa
25. BHx. BaneHrnHa BrnqeBa, rxx. Cregax MaH3ypcxr * OrAen Kp,.qupeKqrF Al-vf-l npn
06U14Ha BapHa

26.

xHx. HBo KyreB - AxpeKurlA Un6 npn O6utrHa

BapHa

AHEBEH PEA

OSutxxa SapHa

l.

Pa:rnexAaxe

:a

o4o6pneaHe Ha npollFHa Ha [HaecrrrtlhoHHrrre HaMepeH , crer
3a CTpaex 3a O6eKr: ,, Uexrbp 3a rphxa 3a nrua C pa3nr,.jl 4
*opMH
AeMeHur4s" ts ynn Ub7Z.4, (8.12A, x.K. EJr. Baplietqhx, I M.p., rp.
Bapxa, n{)
'ia Ha
!{3ntrHeHHe
o6ulecTBeHa nopbqKa c npeaMeT ; ,,14tl aecrrltlhoHxo u ycrpoiicraexo
npoeKrr4paHe 3a Nyxtrr.re xa o6qrna BapHa no o60co6eHh
no3,Lr,r.r", o60r-.6exa ao3,lrlur
NSl: 14 H se.T'rtlr4.HHo npoexrrpaHe Ha crpaA[ CbopbxeH]i,n
3a Hyxal,rre
o.utrr*a BapHa.
tl3AaBaHe Ha pa3peujeHue

3a o6eKT

'.,a

/.4oxrtaasa: apx. P. Paue6/

2. Pa3rnexaaHe 3aeBreHxe c Bx. per, N9 Ay 055207 BH ,, 06.06.2019 r. or HMero Ha
MaprhHa BareHrBHoBa Ao6pe8a u AoopHN KpyHoB
Ao6pes, 3a pa3rrexla|e 1l oao6pB8aHe
xa cxeMa no peAa Ha qn, 56 o, 3yT, c HaHeceHo npeAnoxeHhe 3a pn3nonaraHe
Ha ]px

np€Mecrase h Moayra 3a aBTOMTTB(a, D qacreH
rHOT
,.Btapax4axe", ytr, ,,haa$ gHeB,, N9l, rp. BapHa_

nri

10i35.3511.164, x.x.

/AoKnaIBa: apx. napaurxor3oB/

llpeaceAaren:

O6lql,1HA BApHA
EKCNEPTEH CbBET NO YCTPOITCTBO HA TEPI,1 IOP'I'tI'A

IIPOTOKOfl

Ne

25/ 02.07.2019 r.

3. Pa:rnexgaxe 3anB,eH,e c Bx. per. t\9 Ay 059096 BH / 1g.06.2019 r. or rlMero Ha LI
,,fiorr:geic - IIABIMHA I4BAHOBA.,3a pa3rnexAaBe r oAo6pflBaxe Ha cxega no pe,aa Ha lrn.
56 or 3YT, c HaHeceHo npeAnoxeHlre 3a pa3noraraHe Ha npeirecrBaeF! o6exr (nO)
craA(apHrqa,t npeJlBepre, o 11!,1 355, III M.p., x.K.,,Br. BapHeHqux,,, rp. BapHa.
/AoxflaAua: apr. llapauxeBoB I

{.

Pa3t7exaaHe 3anBneHHe c sx. per. N9 Ay 04924 OA 002 BH 19.06.2019 r
/
no xoHnereHTHocr or paioH ,,OAecoc,., or HMeto Ha ,,6OIKAH TpEilA- OOA,
3araneHre c Bx. per. N9 Ay 0492,1 OA / 20.05.2019 r. 3a ,13AaBaHe Ha pa3peLueHH€
3i)
nocraBqHe xa Bper4eHHo cbopbxeHHe 3a n,proBrs _ 3aae,aeHse 3a 6bp3o xpaHeHe,
HaxoArulo
ce B ynlll I-845. nl;l 10135.150f].845, xs. 129, no nraHa Hd 7 N.p., vn. .,AneKcaHAbll
ArxoB{e" N99, rp. Bapxa.
l.t3npareHo

./AoKrEABa: apx. napauKe8oB /

5, Pa3rne)i(AaHe 3arBIeHHe c Bx, per. Nq Ay 060157 BH / 20.06.2019 r. or sMerc Ha
,AxyHacxe Mexuel Ktgplr, 3a pa3rnex+qaHe n o4o6pnaaxe Ha cxe,.4a no peAa Ha en. 56 or
3yT, c HaHeceHo npeMoxeHre 3a pa3nolaraHe Ha npelecrBaeM o6eKr, B,{acreH
HHor nu
73709.505.230, x-cr,,Ao craAroxa,'. c. Tonorh.
l,Qoxna4sa: apx. naparuKeoos /

6. Pa3rnexAaHe 3aeBreHxe c Bx. per. N9 Ay 060452 BH / 21.06.2019 r. or yHero Hd
-AEHI4C/IAB TPEtrA" EOOA, 3a pa3rrexAaHe ,r oro6prBaHe Ha cxeua no peaa Ha qn. 56 or
3yT, c HaHeceHo npeanoxeHre 3a pa3noraraHe Ha,,Mara3,tH 3a xparhlenlx
c.rot<t.l,,, B ynf l_
108,,(8,26, nu 10135.4505.484, x.K.,,Bn. BapHeHqu(., _ II m.p., rp. BapHa.
/AornaAea: apx. napaul[eBoB /

7.

Pa3rrexAaHe Ha Xh4poroxKr4 AoKnaA 3a o6exr: ,,yKpenBaxe Ha qacr
or KeMep,0epe,
3anaAHo or ynf XVI-4313, 4312,43!l,2Lg7 I KB. 6 _ no 3pn
a xfinuu.l*a rpyna, 3aflaaHo
or 6orrH!4qex xoMnneKc Ha 6MM- Bapxa no n.naHa Ha x.(. ,,[43rpeB.. no 3affBreH(e per.
c
Nr,
AY 059770 BH /19.06.2019 r.

/AoKra,oBa: ,|Hx.

I'

Pa:rnex.qaxe 8a r'rHxexep'o-feonox(o npoyq,aHe xa
re
ro:n- 6yxa Tpa(ara", paioa flpNuopcx[, Bapxa
"CIap

nr

l

.

,..

n

:..1

peAce,{ar€n

Konets/

10135.2565,6517 r.rec-rxocr

1i

3afi.

orer

:__-.......

oElrlHHA SAPHA
EKCNTPTEH CbBTT NO YCTPOI,ICTBO HA TEt)'lTOPI4I]TA

l

nPOTOKOTI Ne 25/ 02.07.2019 r.

9.

l.lrxexeprio-reoroxxo npoyqBaHe c onp€.qelgHe ycrci.+looclra xa lXdI(l 3!l
o6e(r:"yKpenBaHe cBnaqrue c per. NS 06.10135-06-04 B ecrHoc-r ..CB HIKona".
paioH npxr"lopcKfl, BapHa

,/AoKnaABa: HH*(, ,1. Kyreo/

11. npepalrnexAa

e

;, 7 or

Ha
nporoKo, N!23l04.06.2019r. Bropara qacr or
p€txeHxero aa ce qere ,,nprre*a leHepanHr-,ln nnaH ga
oprafaf3auu9 Ha AsHxeHuero Ha
rep[rop[qra Ha K. K. ,,cs. cs. KoHcraHTxH F EreHa,.
/llo(na,qBa: t xx, Vt. Kylea/

12.

Pa3.rexlaHe Ha 3anareHHe c per. N!pA009r37BH oo3BH/,28.06.2019r,
3a
npeAIoxeHr4e Ila 6bAe nocTpoeH naueTH,lx xa Cg. Ce, (].,prn
li
]4ero^,,lai oI
r'rHnr-lrarxBHa rpyna or H3rBeHr B o6racrra Ha
o6pa30aaHrlero ,
Bb3nrraH Utl Ha Oy ,,c8. c8, Kr{pr4fl l,l Mero,e&i,..
"ri,rypoi"

PaFoH ,.npx}lopcKr..

13. Pa3t exAaHe Ra ocHoBaHrre qr. 12g, an. (13) or 3yT
3a np eMaHe r o4o6peBa|e Ha
nvn-nP3 3a yn xII-1006, 1ra8 (nH r0135.2552.1006 ,, nH r013s.2552.1188),
xe.
12?. no nyp Ha xs. ,,l zrpea", o4o6peH a peuleHhe Ns 552_6 or npol-oxorr
l.l!
10/26,27.07.2Oi2r. Ha O6ulHHcxx cbser_Bapxa. (xopextlun Ha tp. qacr.r.
/AoKJraJ.lBa; ;:trx, 1,1 X vfleg l
14

Pa3 ex,qaHe Ha nocrbn,lno Bb3paxeHt4e c per. N9H]4619002110np/,18,06.2019r.
orHocHo 3anos€r N!314/ 1tS.06.2019r. xa FraseH Apxrlrel(T Ha
O6ulrHa BapFa
/flsKnaAoa: apx.

,f

npe4ceaaren:

---.-

.

I
.,rtllt__

-t

.-..

___

3air. npeaceaaren:

f.

|(kl.r yKo Bair

OETq}THA BAPHA
r r'':'''rI

EKCNEPTEH CbBET NO YCTPOfiCTBO HA TEP[4TOP'l'1TA

i'l
\:,-'i

I

nPoToKoI

Ne

25/

O2.O7.2OL9 r.

Ilo roqxa lO Ao{flaABa rHx. 11. Kyle8
Cner c'rasarnre pnsuckBaH!4s fCyT
PEU.l}':
npleMa peueHrrero Ha Konr.,c,,ira no Ee3onacrHocr Ha.og,xeHrlero npu f)6utr1{a
Bap'a
6t.nu xanpasexa aKryanrl3aurlq ,r,: :flCJi ,. ur.r- , Lt1(.r..,,..1Hr ,.j, :a, i : 1., .,,.,,.. ,i:({ ,. f.lna
)
I
s l lil'r vlrf,,,:x,r n:,-:x
llpr;,rlltilrrt .!i,i Cc lll,:-ita,i.r filpr:ra{r t.Hert} Ba ilyil C iJ!.rt yC:,irrir|]rilij,rt;.il,,t;
ir,:;}.,,i: ...1
Ane rllra'I;.i r.!;:!: \i;l II:'t Il!i11r?p,j!t:n

llo ?o.{Ka

ll

AoxnaAsa uHx. l,t. KyreB

Cnea craHaflxre pa3Hc(BaH{r

PEI!,t:
BTopara qacr

or

ecyi

p€uleHhero ga ce qere ,,npueMa ,eHeparslr, nnaH
(. K. ,,c8. cA. KOHCtaHrl.tTr ra EreH5,'
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РЕШЕНИЕ
№ 8864
София, 27.07.2021
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I
колегия, в съдебно заседание на тринадесети май в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ
ЧЛЕНОВЕ:ГАЛИНА ХРИСТОВА
ТАНЯ КУЦАРОВА
СВЕТЛАНА БОРИСОВА
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
при секретар
Светла Панева
и с участието
на прокурора
Даниела Божкова
изслуша докладваното
от съдията
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
по адм. дело №
3773/2021
Производството се развива по реда на чл. 208 и следващите от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационни жалби на Е. Василева от гр. Варна, "Овърсийз –
Хоризонт" АД гр. Варна, "Медицински център за специализирана извънболнична помощ
Асклепий" ООД гр. Варна и "Варна пропърти" ЕООД гр. София срещу решение № 15614
от 16 декември 2020 г., постановено по адм. дело № 8088/2020 г. по описа на Върховния
административен съд, четвърто отделение.
В жалбите се излагат съображения за неправилност на съдебния акт и се твърди
наличие на касационните основания по чл. 209, т.3 от АПК, които обуславят неговата
отмяна – нарушение на материалния закон, съществено нарушение на
съдопроизводствените правила и необоснованост. По същество касационните
жалбоподатели молят съдът да отмени решението на тричленния състав и да прогласи
оспорената заповед № 4966/27.11.2019 г. на кмета на Община Варна за нищожна, а в
условията на евентуалност да я отмени като незаконосъобразна.
Ответникът – Община Варна намира оспореното решение за законосъобразно,
правилно и обосновано. От съда се иска касационните жалби да бъдат отхвърлени като
неоснователни.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано
заключение за неоснователност на касационните жалби.
Производството пред първоинстанционният съд е образувано по жалби на
"Овърсийз – Хоризонт" АД гр.Варна, "Медицински център за специализирана
извънболнична помощ Асклепий" ООД гр.Варна, Е. Василева от гр.Варна и „ВАРНА
ПРОПЪРТИ“ ЕООД гр.София, срещу заповед № 4966/27.11.2019 г. на кмета на Община
Варна, с която е одобрен окончателен проект за актуализация на „Генерален план за
организация на движението на територията на Община Варна“. С оспореното пред
настоящата съдебна инстанция решение № 15614 от 16 декември 2020 г., постановено по

адм. дело № 8088/2020 г. по описа на Върховния административен съд, четвърто
отделение, жалбите са оставени без уважение.
За да отхвърли оспорването, тричленният състав е приел, че оспорената Заповед
№ 4966/27.11.2019 г. е издадена в писмена форма от компетентен орган – кмета на
община, овластен по силата на чл.15 от Наредба № 1 от 17.01.2001г. за организиране на
движението по пътищата, в който е предвидено, че „Окончателният проект на ГПОД се
одобрява от кмета на съответната община (район)“, при липса на противоречие с
материалноправните разпоредби, обусловили предпоставките за издаването ѝ, по
Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена от
министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 3, ал. 4 от
Закона за движение по пътищата (обн., ДВ, бр. 13 от 10.02.2001 г., доп., бр. 20 от
8.03.2019 г.) и в съотвествие с основните принципи и целта на закона. Тричленният
състав е намерил, че са спазени и административнопроизводствените правила по
издаването ѝ, като е изходил от разбирането си, че по своя правен характер оспорената
заповед представлява общ административен акт.
Касационните жалби на Е. Василева от гр. Варна, "Овърсийз – Хоризонт" АД гр.
Варна, "Медицински център за специализирана извънболнична помощ Асклепий" ООД
гр Варна и "Варна пропърти" ЕООД гр. София са процесуално допустими като подадени
в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна съгласно чл. 210, ал. 1 от АПК и
срещу подлежащ на касационен контрол съдебен акт.
След като ги разгледа по същество, Върховният административен съд ги намери
за основателни по следните съображения:
Административно дело № 8088/2020 г. е образувано след Определение № 10483
от 29.07.2020 г. по адм. д. №6861/2020 г. на ВАС, петчленен състав, с което по реда на
чл.135, ал.3, пр. второ от АПК е постановено, че компетентен да се произнесе по жалбите
на "Овърсийз – Хоризонт" АД, "Медицински център за специализирана извънболнична
помощ Асклепий" ООД и Е. Василева, подадени срещу заповед № 4966/27.11.2019 г. на
кмета на Община Варна е тричленен състав на Върховния административен съд и делото
е изпратено за разглеждане на тричленен състав на ВАС по подсъдност. Петчленният
състав е приел, че разрешението на спора за подсъдност между Върховния
административен съд и Административен съд Варна, се обуславя от определянето на
характера на оспорената заповед, а именно дали последната представлява общ или
нормативен административен акт. В тази връзка петчленният състав е приел, че с оглед
на своето съдържание, характер и правни последици, оспорената заповед представлява
нормативен административен акт по смисъла на чл. 75 от АПК. Изтъкнал е, че с
обжалваната заповед е регламентиран начинът на преминаване през част от територията
на град Варна посредством пътни превозни средства, или адресати на същата могат да
бъдат както неопределен, така и неограничен кръг от лица, с оглед правото на
гражданите на свободно придвижване на територията на страната. Отбелязал е, че
независимо, от обстоятелството, че Генералният план за организация на движението се
изработва със срок на валидност до 5 години, съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредба № 1 от
2001 г. за организиране на движението по пътищата, въведените с него правила за
организация на движението, имат многократно правно действие, тъй като чрез
въведените ограничения и забрани за преминаване през процесната територия с пътни
превозни средства, важащи за продължителен период от време, се налага трайно и
повтарящо се поведение, което следва да се спазва от неограничен брой лица.
Настоящият петчленен състав счита, че при произнасянето си съдът е следвало да
се съобрази със формулираните изводи от правно естество в мотивите на Определение
№ 10483 от 29.07.2020 г. по адм. д. №6861/2020 г. на ВАС относно характера на

процесния административен акт. Действително с със съдебния акт е определена
компетентността за разглеждане на производството, но този правен резултат е в пряка и
непосредствена зависимост от становището на съдебния състав за характера на
оспорения административен акт. Налице е влязло в законна сила определение на
петчленен състав на ВАС, с което са определени параметрите на производството,
свързани с подсъдността, респективно с приложимите процесуално правни норми при
водене на съдебното производството, а от там и на предмета на проверка – спазване на
предвидената от законодателя процедура при приемане на заповедта на
административния орган, квалифицирано от съда като подзаконов нормативен акт. Като
не се е съобразил с даденото в определението тълкуване за реда и начина на провеждане
на административното производство по издаване на процесната заповед, а е изследвал
спазването на административнопроизводствените правила, относими към издаването на
общ административен акт, първоинстанционният съд е постановил неправилно решение,
което следва да бъде отменено.
Предвид факта, че в първоинстанционното производство не са допуснати
съществени нарушения на съдопроизводствените правила и не се налага установяването
на факти, за които събирането на писмени доказателства не е достатъчно, настоящият
състав следва да се произнесе по същество.
Оспореният акт е издаден от компетентен орган – кмета на Община Варна.
Кметът на общината е органът, с оглед на чл. 19, ал. 1, т. 2 във вр. с ал. 2, т. 5 от ЗП във
вр. с чл. 3, ал. 1 от ЗДвП, компетентен да организира движението, т.е. да установи
задължителните правила за поведение, които организират движението по пътищата на
общината, относими за неопределен и неограничен брой адресати – всеки, който ползва
пътищата за обществено ползване на територията на общината, и са с многократно
правно действие. Въвеждането на съответните правила за движението по пътищата
съгласно чл. 6 от Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата
изисква изготвянето на генерален план за организация на движението в населените места
и проект на организация на движението извън границите на населените места.
Одобрените от кмета на общината, на основание чл. 15 и 17, т. 3 от Наредба № 1 от 2001
г. за организиране на движението по пътищата, генерален план за организация на
движението и проект за организация на движението са правното основание за въвеждане
на съответните правила за движението, като се предполага че чрез тях се осигурява
исканата от чл. 3, ал. 1 от ЗДвП цел за бързо и сигурно придвижване, за опазване на
околната среда от наднормен шум и от замърсяване /в този смисъл решение №
9317/13.07.2020 по адм. дело № 14818/2019 г./.
Настоящият съдебен състав счита, че при провеждане на процедурата по издаване
на оспорения пред съда административен акт са допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила, водещи като резултат и до неговата
материална незаконосъобразност.
Не е спорно между страните, че производството по издаване на
административния акт е проведено по реда на чл. 65 и следващите от АПК. В този смисъл
е била ясна волята на административния орган да издаде акт с еднократно правно
действие, който би засегнал интересите на неопределен, но ограничен и в този смисъл
определяем кръг адресати. Именно в това се състои и допуснатото от органа съществено
нарушение, тъй като производството е следвало да бъде проведено по реда на чл. 75 и
следващите от АПК и Закона за нормативните актове.
В този смисъл процедурата по изработване, приемане и обнародване на
нормативни административни актове е уредена в глава трета „Изработване на проекти
на нормативни актове“ на Закона за нормативните актове /ЗНА/, прилагана субсидиарно

на основание чл. 80 от АПК. Според чл. 26, ал.1 от ЗНА изработването на проект на
нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност.
В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени
консултации с гражданите и юридическите лица. 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
30 - дневен срок за предложения и становища по проекта. След приключването на
обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния
акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната
институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите
предложения. Разпоредбата на чл. 28 ЗНА урежда специфични изисквания и към
мотивите на нормативните актове. Мотивите следва 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. Нормата е императивна и неспазването ѝ води до извод за
незаконосъобразност на приетия нормативен акт. Нормата на чл. 28, ал. 3 от ЗНА
изрично предвижда, че проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви,
според посочените изисквания, не се обсъжда от компетентния орган. С оглед
многократното правно действие по отношение неограничен кръг лица, Законът за
нормативните актове е въвел по-висок стандарт на обосноваване по отношение на
проектите на нормативните актове в сравнение с изискванията към приемането на общи
административни актове.
В процедурата по издаването на процесната заповед е извършено публикуване на
обявление на проекта на административния акт на интернет страницата на общината,
адресирано до неограничен кръг лица, в което е дадена възможност за представяне на
писмени предложения и възражения в срок, съответсващ на минимално изискуемия
съгласно Закона за нормативните актове, но няма данни по преписката за публикуване
на обосновката на неприетите предложения, така както изисква чл. 26, ал. 5 от ЗНА. В
мотивите на заповедта, както и в мотивите към публикуваното уведомление за проекта
са причините, които налагат приемането, са очертани общо, не са обявени целите, които
се поставят, нито се съдържа анализ на очакваните резултати от прилагането. Наличието
на адекватни мотиви е от значение за проверката дали са спазени нормите на
административното регулиране, с оглед изпълнението на целите на закона и зачитане на
правата и интересите на заинтересованите лица. Липсата на надлежна обосновка по
смисъла на чл. 28, ал. 2 ЗНА препятства съдебния контрол по същество на съответствието
на подзаконовия нормативен акт с материалноправните норми и води до неговата
незаконосъобразност.
С оглед изложеното, обжалваното съдебно решение е неправилно и следва да
бъде отменено. Вместо него следва да бъде постановено друго за отмяна на заповедта №
4966/27.11.2019 г. на кмета на Община Варна, с която е одобрен окончателен проект за
актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на
Община Варна“.
Предвид изхода на спора пред касационната инстанция, настоящият съдебен
състав следва да се произнесе и по направените искания от страните за присъждане на
разноски в касационното производство.

Е. Василева е претендирала разноски в размер на 1570 лв., представляващи 1500
лв. за адвокатско възнаграждение и 70лв държавна такса.
"Овърсийз – Хоризонт" АД е претендирало разноски в размер на 370 лв. за
заплатена държавна такса.
"Медицински център за специализирана извънболнична помощ Асклепий" ООД
е претендирало разноски в размер на 370 лв. за заплатена държавна такса.
„Варна пропърти“ ЕООД е претендирало разноски в размер на 1420 лв.,
представляващи 1000 лв. за адвокатско възнаграждение и 420 лв. за държавни такси.
Настоящият съдебен състав счита, че разноски за касационната инстанция се
дължат по следния начин:
На Е. Василева се дължат разноски за осъществената защита в касационното
производство. Предвид направеното възражение за прекомерност от страна на
процесуалния представител на кмета на Община Варна, съдът като взе предвид
действителната фактическа и правна сложност на делото и характера на касационното
производство, приема, че претендираният размер разноски за адвокатско
възнаграждение не е прекомерно завишен, поради което Община Варна следва да бъде
осъдена да заплати на Е. Василева разноски в размер на 1570 лв.
На "Овърсийз – Хоризонт" АД се дължат разноски в размер на 370 лв. за
заплатена държавна такса.
На "Медицински център за специализирана извънболнична помощ Асклепий"
ООД се дължат разноски в размер на 370 лв. за заплатена държавна такса.
На „Варна пропърти“ ЕООД се дължат разноски за осъществената защита в
касационното производство. Предвид направеното възражение за прекомерност от
страна на процесуалния представител на кмета на Община Варна, съдът като взе предвид
действителната фактическа и правна сложност на делото и характера на касационното
производство, приема, че претендираният размер разноски за адвокатско
възнаграждение не е прекомерно завишен, поради което Община Варна следва да бъде
осъдена да заплати на „Варна пропърти“ ЕООД разноски в размер на 1420 лв.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. второ и чл. 222,
ал. 1 от АПК, Върховният административен съд, петчленен състав на Първа колегия,
РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение № 15614 от 16 декември 2020 г., постановено по адм. дело №
8088/2020 г. по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение, като
вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Заповед № 4966/27.11.2019 г. на кмета на Община Варна.
ОСЪЖДА Община Варна да заплати на Е. Василева разноски в размер на 1570
/хиляда петстотин и седемдесет/ лв. за адвокатско възнаграждение и заплатени държавна
такса.
ОСЪЖДА Община Варна да заплати на "Овърсийз – Хоризонт" АД разноски в
размер на 370 /триста и седемдесет/ лв. за заплатена държавна такса.
ОСЪЖДА Община Варна да заплати на "Медицински център за специализирана
извънболнична помощ Асклепий" ООД разноски в размер на 370 /триста и седемдесет/
лв. за заплатена държавна такса.

ОСЪЖДА Община Варна да заплати на „Варна пропърти“ ЕООД разноски в
размер на 1420 /хиляда четиристотин и двадесет/ лв. за адвокатско възнаграждение и
заплатени държавна такса.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Вярно с оригинала,
секретар:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Георги Чолаков
ЧЛЕНОВЕ:/п/ Галина Христова
/п/ Таня Куцарова
/п/ Светлана Борисова
/п/ Владимир Първанов

