
Р А З П О Р  Е Ж Д А Н Е

04.11.2021 г. гр.Добрич

ТЕОДОРА МИЛЕВА -  съдия-докладчик по адм. дело №536/2021 г. по 
описа на Административен съд -  гр.Добрич, след като извърши проверка за 
редовността на подаден протест от Веселин Вичев -  Прокурор в Окръжна 
прокуратура гр. Добрич срещу Правилника за организацията и дейността на 
общински съвет Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, приет с решение №3/5 по Протокол №3 от 13.12.2019 
г. на Общински съвет Крушари в частта на чл.20, 21 и чл.59, ал.1 и ал.4, които 
разпоредби се намират в противоречие с разпоредби, представляващи нормативни 
разрешения от по-висок ранг и се иска тяхната незаконосъобразност, установи 
следното:

Тъй като протеста е подаден не чрез органа издал оспореният акт, то 
поделото липсва и административната преписка.

Предвид правния интерес на прокуратурата от оспорването, съгласно чл.188 
от АПК, същото следва да се съобщи по реда на чл.180, ал.1 от АПК, т.е. чрез 
обявление в Държавен вестник. По делото обаче липсват доказателства за внесена 
по сметка на Държавен вестник такса за обнародване в размер на 20 лв. Следва да 
се предостави възможност Окръжна прокуратура гр. Добрич да изправи 
нередовността на протеста си като представят в деловодството на АС гр.Добрич в 
7 /седемJ дневен срок от съобщаване на настоящото разпореждане вносна бележка 
за заплатена по сметка на Държавен вестник държавна такса за обнародване на 
оспорването в размер на 20 лв. При неизпълнение, производството по делото ще 
бъде прекратено.

Независимо от горното, съдът намира, че следва да насрочи 
производството за разглеждане в публично съдебно заседание.

С оглед горното и на основание чл.196 във вр. с чл.157, ал.1 от АПК и на 
осн. чл.152 от АПК, Административен съд гр.Добрич

Р А З П О Р Е Д И :

ЗАДЪЛЖАВА ОП Добрич в 7 /седем/ дневен срок от съобщаване на 
настоящото разпореждане да представи в деловодството на АС гр.Добрич вносна 
бележка за заплатена по сметка на Държавен вестник държавна такса за 
обнародване на оспорването в размер на 20 лв.

При неизпълнение, производството по делото ще бъде прекратено.
След внасяне на таксата за обнародване оспорването да се съобщи чрез 

обявление в Държавен вестник като се посочи частта от оспорения 
административен акт / чл.20, 21 и чл.59, ал.1 и ал.4 / и номера на образуваното 
дело, копие от обявлението да се постави на определеното за това място в съда и



да се изпрати за публикуване в Интернет страницата на. Върховния 
административен съд.

ДА СЕ УКАЖЕ в обявлението, че на основание чл. 189, ал. 2 АПК всеки, 
който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи 
като страна наред с административния орган до началото на устните състезания 
при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени 
процесуални действия. Препис от молбата за присъединяване или за встъпване се 
връчва на насрещните страни.

НАСРОЧВА АД №536/2021 г. за 18.01.2022 г. от 13.20 часа, за която 
дата и час ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните: протестираща страна -  Окръжна 
Прокуратура гр. Добрич и ответникът - Общински съвет гр. Крушари.

Да се изпрати на ответната страна постъпилият протест с право на отговор 
в 7-дневен срок от получаване на настоящото разпореждане.

УКАЗВА на ответника, че на основание чл. 170 ал. 1 АПК, 
административният орган и лицата, за които оспореният административен акт е 
благоприятен, трябва да установят съществуването на фактическите основания, 
посочени в него, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в посочения по-горе срок да представи надлежно 
заверени копия на пълната преписка по приемане на Правилника, вкл. пълния 
протокол от заседанието, на което е прието решението относно същият, данни за 
общия брой на общинските съветници, съответно колко са присъствали и колко са 
гласували вкл. и данни, че решението е включено в дневния ред на заседанието; 
доказателства, че решението за приемане на правилника е разгласено по реда на 
чл. 78, ал. 3 от АПК - публикацията в местните печатни издания, на ингернет - 
страницата на общината или по друг начин; доказателства, че е спазен редът за 
издаването на решението, с което се изменя нормативен акт - чл. 77 от АПК във 
връзка с чл.26 - чл. 28 от Закона за нормативните актове, както и действащият 
Правилник за организацията и дейността на общински съвет Крушари, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Разпореждането да се съобщи на страните.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
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