
град Велико Търново, 21.06.2019 година

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  – ВЕЛИКО  ТЪРНОВО,  в  публично  заседание  на
двадесет и първи юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ДАНАИЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ИВЕЛИНА ЯНЕВА

РОСЕН БУЮКЛИЕВ

при  участието  на  секретаря  С.Ф.  и  прокурора  от  Великотърновска  окръжна
прокуратура – Светлана ИВАНОВА, сложи за разглеждане адм. дело № 225 по описа
за 2019 г., докладвано от съдия Данаилова.

На поименно повикване, на второ четене в 10,55 часа се явиха:

Оспорващ  –  ЗАМЕСТНИК-ОКРЪЖЕН  ПРОКУРОР  на  ОКРЪЖНА
ПРОКУРАТУРА –  ВЕЛИКО ТЪРНОВО,  редовно  призован,  се  представлява  от
прокурор ИВАНОВА.

Ответникът –  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЯСКОВЕЦ,  редовно призован, не
изпраща представител.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, редовно призована, се
представлява от прокурор ИВАНОВА.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, по
смисъла на чл. 139 и чл. 159 от АПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:
Производство по реда на Раздел ІІІ, чл. 185 и сл. от АПК
Образувано по протест на зам.-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура

-  Велико  Търново  с  искане  да  се  отмени  като  незаконосъобразна  цялата
Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на
Община Лясковец, приета с Решение № 167/28.08.2008г., изм. и доп. с Решение №
80/29.03.2012г.,  алтернативно  отмяна  на  чл.  18,  ал.  1,  чл.  50,  ал.  3  в  частта
относно: „…или упълномощено от него лице“ и чл. 51, ал. 2, т. 2 и т. 3 от нея
като материално незаконосъобразни поради противоречие с материално-правни
разпоредби от по-висок ранг.
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Съдът ДОКЛАДВА приложена към подадения протест Наредба за изграждане
и опазване на  зелената система на територията на  община Лясковец с  писмо вх.
№1887/10.04.2019г.

Съдът  ДОКЛАДВА  постъпили  извлечения  и  обявления  за  обнародване  на
оспорването, съгласно изискванията на АПК.

Съдът ДОКЛАДВА, че с писмо вх. № 2209/02.05.2019г. по делото е постъпила
административната преписка от Общински съвет – Лясковец по опис.

Съдът ДОКЛАДВА, че с писмо вх. № 2210/02.05.2019г. по делото е постъпило
становище  от  председателя  на  Общински  съвет  –  Лясковец,  ведно  с  приложени
писмени доказателства по опис.

Съдът ДОКЛАДВА, че с вх. № 2771/10.06.2019г. по делото е постъпила молба
от  председателя  на  Общински  съвет  –  Лясковец,  ведно  с  приложени  писмени
доказателства по опис.

Съдът  ДОКЛАДВА,  че  с  вх.  №  2882/17.06.2019г.  по  делото  е  постъпило
становище от заместник-окръжен прокурор при ВТОП, в което заявява, че поддържа
протеста в частта, в която е искана отмяна на оспорената наредба поради съществено
нарушение на процесуалните правила при нейното приемане.

Съдът  ДОКЛАДВА,  че  с  вх.  №  2920/19.06.2019г.  от  Общински  съвет  –
Лясковец  по  делото  е  постъпило  писмо,  с  което  уведомяват  съда,  че  вече  са
представили  цялата  налична  преписка  във  връзка  с  процедурата  по  приемане  на
оспорената наредба.

ПРОКУРОРЪТ:  Поддържам  протеста.  Моля  да  приемете  представените
доказателства.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото постъпилата с
писмо  вх.  №№1887/10.04.2019г.  от  Общински  съвет  –  Лясковец  Наредба  за
изграждане и  опазване на  зелената  система на  територията  на  община Лясковец,
постъпили  извлечения  и  обявления  за  обнародване  на  оспорването,  съгласно
изискванията на АПК, административната преписка, постъпила от Общински съвет
–  Лясковец  с  писмо  вх.  №  2209/02.05.2019г.  по  опис,  представените  писмени
доказателства към становища с вх. № 2210/02.05.2019г. и вх. № 2771/10.06.2019г. от
Общински съвет – Лясковец.

Водим от горното, съдът на основание чл. 171, ал. 2 от АПК

О П Р Е Д Е Л И :
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ПРИЕМА  СЛЕДНИТЕ  ПИСМЕНИ  ДОКАЗАТЕЛСТВА:  Наредба  за
изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец;
постъпили извлечения и обявления за  обнародване на  оспорване на  оспорването,
съгласно  изискванията  на  АПК;  писмените  доказателства,  съдържащи  се  в
административната  преписка  по  опис,  намираща  се  от  лист  31  до  лист  116,
включително;  писмените  доказателства,  приложени  към  становище  вх.  №
2210/02.05.2019г. от Общински съвет – Лясковец по опис, намиращи се от лист 123
до лист 191, включително; писмените доказателства, приложени към молба вх. №
2771/10.06.2019г. от Общински съвет – Лясковец по опис, намиращи се от лист 196
до лист 219, включително.

С оглед депозираното като част от приетите по делото доказателства Решение
№552/30.05.2019г. на Общински съвет – Лясковец, с което е изменена и допълнена
Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община
Лясковец по отношение на алтернативно оспорените разпоредби на чл. 18, ал. 1, чл.
50, ал. 3 в частта относно думите „…или упълномощено от него лице” и чл. 51, ал. 2,
т. 2 и т. 3, съдът намира, че в тази част оспореният акт е оттеглен, поради което е
налице  хипотезата  на  чл.  159,  т.  3  АПК  и  в  тази  част  делото  следва  да  бъде
прекратено.

Водим от гореизложеното, съдът, на основание чл. 159, т. 3 от АПК,
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на зам.-окръжен прокурор в Окръжна
прокуратура - Велико Търново в частта му по отношение на чл. 18, ал. 1, чл. 50, ал.
3, в частта относно: „…или упълномощено от него лице“ и чл. 51, ал. 2, т. 2 и т. 3 от
Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община
Лясковец,  приета  с  Решение  №  167/28.08.2008г.,  изм.  и  доп.  с  Решение  №
80/29.03.2012г. и Решение №552/30.05.2019г. на Общински съвет – Лясковец.

ПРЕКРАТЯВА  производството  по  адм.  дело  №  225/2019г.  по  описа  на
Административен съд Велико Търново в тази част.

Определението ПОДЛЕЖИ НА ОБЖЛАВАНЕ  с  частна  жалба  в  7-дневен
срок пред Върховния административен съд, считано от днес за ВТОП и в същия срок
за Общински съвет - Лясковец, считано от получаване на съобщението за това.

По отношение протеста за отмяна на наредбата в цялост, с оглед становището,
депозирано от Общински съвет – Лясковец с вх. № 2920/19.06.2019г., съдът намира,
че  доколкото  не  са  налице  нови  доказателствени  искания  и  не  се  сочат  нови
доказателства делото е изяснено от фактическа страна, водим от което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО:

ПРОКУРОРЪТ: Моля да уважите протеста в частта, с която се иска отмяна на
цялата  наредба  поради  допуснати  съществени  процесуални  нарушения  при
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приемането й. Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в
законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11,03 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

СЕКРЕТАР:
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