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РЕШЕНИЕ 

 

№ 252 

София, 13.01.2022 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

Върховният административен съд на Република България - Шесто 

отделение, в съдебно заседание на тринадесети декември две хиляди и двадесет 

и първа година в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИБИЛА СИМЕОНОВА 

ЧЛЕНОВЕ: ЮЛИЯ ТОДОРОВА 

ДОБРОМИР АНДРЕЕВ 

при секретар Мариана Салджиева и с участието 

на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното 

от съдията ДОБРОМИР АНДРЕЕВ 

 

по адм. дело № 8149/2021.  

 

 

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 

Образувано е по касационна жалба от зам.-кмета на община Разград, действащ 

при условията на заместване, против решение № 86 от 14.06.2021 г., постановено 

по адм. д. № 97/2021 г. по описа на Административен съд - Разград. 

В касационната жалба се поддържат отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК - 

нарушение на материалния закон и необоснованост. Иска се отмяна на съдебния 

акт и потвърждаване на процесната заповед. Претендира се присъждане на 

разноски за юросконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции. 

Ответникът - Сдружение "Център за съзидателно правосъдие" със седалище и 

адрес на управление в гр. Разград, представлявано от изп. Директор Г. Милков, 

действащ чрез пълномощника адв. Борисов, в писмено становище излага 

аргументи за неоснователност и недоказаност на касационната жалба. Счита 

оспореното съдебно решение за правилно и законосъобразно, поради което моли 

същото да бъде оставено в сила. Претендира присъждане на направените съдебни 

разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 800 /осемстотин/ лева, 

съгласно приложен списък по чл. 80 от ГПК. 

Ответникът - Сдружение с нестопанска цел "Женска алтернатива за независимост, 

етническа толерантност и асоцииране" /СНЦ „Жанета“/ със седалище и адрес на 

управление в гр. Разград, редовно уведомен, не е изразил становище по 

касационната жалба, не се явява и не се представлява в съдебното производство 

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/b1a7a1309d7d3dbac225874b00415b38?OpenDocument
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пред касационната инстанция. 

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за 

допустимост, но неоснователност на касационната жалба и правилност на 

атакуваното с нея съдебно решение. 

Върховният административен съд, състав на шесто отделение намира 

касационната жалба за подадена от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 

АПК, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, при отсъствие на процесуални пречки за 

нейното разглеждане и наличие на всички положителни процесуални 

предпоставки по възникване и упражняване правото на касационно оспорване, 

поради което е процесуално допустима. 

Разгледана по същество на основанията, посочени в нея и след проверка на 

решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, 

съгласно чл. 218, ал. 2 АПК, същата е неоснователна. 

С решение № 86 от 14.06.2021 г., постановено по адм. д. № 97/2021 г. 

Административен съд - Разград е отменил Заповед № 922/24.07.2020 г. на 

Заместник-кмета на община Разград, с която Сдружение с нестопанска цел 

"Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране" 

(СНЦ "Жанета") - Разград е определено за спечелило проведената конкурсна 

процедура за възлагане управлението на социалната услуга в общността: Звено 

"Майка и бебе" в град Разград, върнал е преписката на административния орган за 

ново произнасяне и провеждане на конкурсната процедура при спазване 

указанията на съда и е осъдил община Разград да заплати на Сдружение с 

нестопанска цел "Център за съзидателно правосъдие" - Разград сумата от 1 510 

(хиляда петстотин и десет) лева разноски по делото. 

За да уважи сезиралата го жалба срещу обсъжданата заповед 

първоинстанционният съд е аргументирал теза, че оспореният с жалбата 

административен акт е издаден от компетентен орган в необходимата писмена 

форма, но при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. За да 

постанови този съдебен акт, съдът е приел, че са налице отношения между 

председателя на конкурсната комисия и СНЦ „Жанета“, спечелило конкурса, които 

пораждат съмнение в безпристрастността на Орешкова при проверка на 

допустимостта и оценяване на предложението на този участник, като са налице 

данни за наличието на конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ. Освен това, 

първата инстанция е преценила, че предложението на СНЦ "Жанета" не отговаря 

на нормативно установените условия и обявените изисквания на възложителя и на 

императивни изисквания на Правилника за прилагане на закона за социалното 

подпомагане /ППЗСП/, като в предложението на СНЦ "Жанета" сред 

специалистите, които ще изпълняват социалната услуга, липсва медицинска 

сестра, както и че не са приложени автобиографии на лицата, за които е посочено, 
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че ще изпълняват възложената социална услуга, а се съдържат само биографични 

данни, относно степента и вида на образованието и съответния им опит и 

квалификация. Първостепенният съд е приел също така, че оценяването на 

предложенията на кандидатите е извършено без да има предварително утвърден и 

обявен начин за това. 

Обжалваното съдебно решение е валидно и допустимо. То е постановено по 

отношение на индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен 

контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на 

правомощията му, след надлежно сезиране от активно легитимирана страна. 

Атакуваният пред настоящата инстанция съдебен акт е и правилен, като не страда 

от твърдяните пороци, съществуването на които би наложило извод за наличие на 

отменителните основания по чл. 209, т. 3 от АПК. 

Правилно първоинстанционния съд е възприел фактическата обстановка по спора. 

Със Заповед № 584 от 21.05.2020 г., кметът на община Разград, на основание чл. 

37, ал. 1 (отм.) от ППЗСП, е открил конкурсна процедура с предмет дейност по 

управление на социални услуги в общността: Звено "Майка и бебе" на територията 

на община Разград за срок от 5 години с капацитет 6 места. В заповедта са 

посочени условията за участие и изискванията към кандидатите; характеристиката 

и спецификата на предоставяната услуга; финансиране и начин на предоставяне 

на средствата; документите за участие; дата, час и начин на провеждане на 

конкурса; краен срок за подаване на документите; краен срок за обявяване на 

резултатите; критериите и максималният брой точки, с които ще се оценяват 

кандидатите. 3аповедта е обявена на интернет страницата на община Разград на 

22.05.2020 г. и е публикувана в бр. 57 от 27.05.2020 г. на местния вестник "Екип 7" 

и в бр. 137 от 26.05.2020 г. на централния вестник "24 часа". Със Заповед № 

824/10.07.2020 г. на кмета на община Разград е определена конкурсната комисия. 

Всички членове на комисията са подписали декларации, че спрямо тях и 

кандидатите в конкурса не е налице конфликт на интереси по смисъла на чл. 54 

ЗПКОНПИ и не са свързани с кандидатите лица по смисъла на § 1, т. 15, б. "а" и б. 

"б. " ЗПКОНПИ. Документи за участие в конкурса са подали двама кандидати - СНЦ 

"Център за съзидателно правосъдие" - Разград и СНЦ "Жанета"- Разград. 

На 14.07.2020 г. конкурсната комисия след като разгледала представените от 

кандидатите документи, приела, че са приложени всички необходими документи, 

които са редовни и отговарят на предварително обявените условия и решила да 

допусне до участие във втория етап от конкурса и двамата кандидати. На 

16.07.2020 г. на проведено заседание Комисията е разгледала и оценила 

предложенията. Всеки член от комисията попълнил индивидуална оценъчна карта 

за кандидатите, в която поставил съответни точки по обявените критерии и 

изложил кратки мотиви за това. На заседанието си на 22.07.2020 г. конкурсната 
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комисия обобщила резултатите от оценките и класирала на първо място СНЦ 

"Жанета" с общ брой точки 99, а на второ място - СНЦ "Център за съзидателно 

правосъдие" с общ брой точки 90. Действията и решенията на комисията са 

отразени в приложените към преписката Протоколи № 1/14.07.2020 г., № 

2/16.07.2020 г. и № 3/22.07.2020 г. Със Заповед № 922/24.07.2020 г. на Заместник-

кмета на Община Разград на основание чл. 39, ал. 1 (отм.) във вр. с чл. 38, ал. 5 

(отм.) от ППЗСП за спечелил проведената конкурсна процедура за възлагане 

управлението на социалната услуга в общността: Звено "Майка и бебе" в Община 

Разград е определен кандидата СНЦ "Жанета" и е разпоредено с него да се сключи 

договор за възлагане управлението на социалната услуга за срок от 5 години. Тази 

заповед е предмет на съдебен контрол и във връзка с нейното оспорване е 

образувано адм. д. № 158/2020 г. по описа на Разградския административен съд, 

който със своето Решение № 125/11.11.2020 г. е отхвърлил жалбата на СНЦ 

"Център за съзидателно правосъдие" като неоснователна и недоказана. Решението 

е обжалвано пред Върховния административен съд, който със свое Решение № 

4683/13.04.2021 г. по адм. д. № 161/2021 г., е отменил първоинстанционното 

решение и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на съда с указания, 

които съгласно разпоредбата на чл. 224 от АПК са задължителни за настоящата 

инстанция. В мотивите на касационното решение е посочено, че съдът е стигнал 

до извод за законосъобразност на оспорения акт без да събере доказателства за 

изясняването на спорни между страните факти и без да обсъди всички доводи на 

жалбоподателя, относими към правилното прилагане на процесуалния и 

материалния закон. 

На първо място, правилно съдът е приел, че предвид служебно известното му 

обстоятелство, че „Екип 7“ е единствения местен вестник, в който може да бъде 

публикувано обявлението за провеждане на конкурса по чл. 37, ал. 1 (отм.) от 

ППЗСП, не е налице процедурно нарушение. Независимо, че предвид издаването 

му 3 пъти в седмицата местният вестник не отговаря на определението за 

всекидневник като средство за масово осведомяване, налице е обективна 

невъзможност за изпълнение на изискването, която не може да бъде преодоляна 

от органа, с оглед което формалното неспазване на цитираната разпоредба не 

представлява съществено процесуално нарушение. 

Правилен е и формираният от съда извод, досежно наличието на данни, 

създаващи съмнение в обективното и безпристрастно изпълнение на възложените 

задължения от председателя на конкурсната комисия М. Орешкова. Анализът на 

приложените доказателства сочи, че тя и съпругът й са били приемни родители. 

По силата на сключен Договор за обществена поръчка № 95/27.04.2018 г. между 

Община Разград и СНЦ "Жанета", със срок на действие до 31.12.2020 г., на 

сдружението е възложено да извършва специализирани обучения и супервизии на 
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приемните семейства, в които са настанени деца. Видно от приложените по делото 

протокол и доклад, изготвени от представител на СНЦ "Жанета", на 26.05.2020 г. е 

извършена индивидуална супервизия на председателката на комисията, в 

качеството ѝ на приемен родител, като на сдружението е възложено да подпомага, 

наблюдава и контролира изпълнението на поетите задължения от Орешкова. 

Правилна е преценката на първоинстанционния съд, че така съществуващите 

отношения пораждат съмнение в нейната безпристрастност при извършване на 

проверка на допустимостта и при оценяване на предложението на СНЦ "Жанета", в 

противоречие с принципа за безпристрастност по чл. 10, ал. 2 от АПК. 

Обстоятелството, че Орешкова е определена за председател на комисията със 

заповед на кмета на община Разград не оправдава участието ѝ, като същата е 

следвало да упражни правото си на отвод и да не участва в конкурсната 

процедура. Допуснатото нарушение опорочава процедурата, доколкото са 

нарушени гаранции за безпристрастността при оценяването на кандидатите в 

конкурса. 

Правилно първоинстанционния съд е посочил, че с Методиката за определяне 

длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в 

общността, издадена на основание чл. 41, ал. 5, т. 1 от ППЗСП и утвърдена със 

Заповед № РД 01- 864/30.10.2012 г. на министъра на труда и социалната политика, 

конкретно в Приложение № 11 "Длъжности за изпълнение на стандарти и 

критерии за персонал в Звено "Майка и бебе" е предвидено, че е необходимо за 

функциониране на социалната услуга в екипа да участва медицинска сестра. 

Според съда в предложението на СНЦ "Жанета" липсва медицинска сестра сред 

специалистите, които ще изпълняват социалната услуга. Неоснователно е 

инвокираното в касационната жалба възражение за неправилност на тези изводи 

на първостепенния съд. В подкрепа на твърдението си касаторът е изложил довод, 

че председателят на УС на сдружението Ранкова е с медицинско образование. На 

първо място, в посочения в раздел VIII.т.3. от формуляра за представяне на 

програмата за развитие на социалните услуги от СНЦ „Жанета“ (стр. 21-25 от 

формуляра) е описана структурата на персонала, като екипът, с предоставяне на 

услугите в ЦОП, се състои от директор /социален педагог/, трима психолози, трима 

социални работници, шофьор и касиер - домакин, като Ранкова не е посочена сред 

специалистите, а и липсва лице, притежаващо медицинско образование по 

специалността „медицинска сестра“. Съгласно Методиката за определяне 

длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в 

общността за всеки вид услуга са определени необходими длъжности на 

специалисти за функциониране на социалната услуга, препоръчителни длъжности 

за специалисти и общи длъжности, необходими за осигуряване на качествена 

грижа. Длъжностите за специалисти са разделени на длъжности за специалисти 
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необходими за функциониране на социалната услуга и препоръчителни длъжности 

за специалисти. Първите осигуряват в най-висока степен предоставянето на 

социалната услуга и са свързани със задоволяването на специфичните 

потребности на потребителите, а вторите осигуряват повишаване качеството на 

предоставяните социални услуги. Видно от Приложение № 11 "Длъжности за 

изпълнение на стандарти и критерии за персонал в Звено "Майка и бебе" 

медицинската сестра е длъжност необходима за функциониране на социалната 

услуга. 

Съдът подробно е обсъдил обявените със Заповед № 584 от 21.05.2020 г. на кмета 

на община Разград изисквания към кандидати в конкурса. С раздел VIII.т.1. 

"Организационна структура за оперативно управление" от приложения формуляр 

към заповед № 584 от 21.05.2020 г. (неправилно описано в съдебното решение 

като раздел VІІІ, т. 1 от заповед № 584 от 21.05.2020 г.) е създадено изискване да 

се опише екипът, който ще бъде ангажиран с управлението на социалната услуга и 

да се приложат органограма и кратки актуални автобиографии. Освен това, в 

раздел VІІІ, т. 1 "Начин за оценяване " от Заповед № 584 от 21.05.2020 г. на кмета 

на община Разград, като един от критериите в т. 1 е посочен съответствие на 

кандидата на предварително обявените условия. Предварително обявеното 

условие за прилагане на автобиографии на лицата не е изпълнено от кандидата 

СНЦ „Жанета“ и цитираните документи не са представени. С оглед наведения 

довод за неизясняване на разликата между приетите от съда за налични данни и 

автобиографиите на лицата, необходимо е да се посочи, че автобиографията се 

изготвя и подписва от лицето, за което се отнася съдържащата се в нея 

информация, същата предполага наличие на данни, относно редица други 

обстоятелства, свързани с професионалния опит и различни видове умения на 

лицето и лична информация за него, каквито липсват. В представената от 

кандидата информация се съдържат данни единствено за образованието, 

допълнителните квалификации и обучения на лицата. Независимо от 

горепосочените обстоятелства видно от представените по преписката 

индивидуални оценъчни карти кандидатът СНЦ „Жанета“ е получил максимална 

оценка от председателя и членовете на конкурсната комисия по този критерий – 

10 (лист 399-404). 

Правилен е и изводът на съда за неспазване чл. 37, ал. 2 т. 8 от ППЗСП 

(неправилно цитиран в решението като чл. 38), тъй като в заповедта не е посочен 

начин на оценяване и не са въведени обективни показатели, въз основа на които 

ще се оценяват предложенията на кандидатите по тези критерии или методика за 

оценяването по критериите, които нямат количествени измерения. Въпреки,че в 

заповедта за откриване на процедурата за провеждане на конкурса са посочени 

критерии за оценка липсват изисквания към отделните критерии. В раздел VIII от 
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заповедта като начин на оценяване е посочен максимален брой точки за всеки от 

изброените критерии, но липсва уточнение при какви условия кандидатите ще 

бъдат оценявани с максималния брой точки и кога само част от тях. 

Правилно съдът е приел, че обжалваната Заповед № 922/24.07.2020 г. на зам.-

кмета на община Разград е незаконосъобразна и е дал задължителни указания на 

административния орган. 

Предвид изложеното в настоящите мотиви се приема, че оспореният съдебен акт 

не страда от визираните в касационната жалба на кмета на община Разград 

отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, поради което следва да бъде оставен 

в сила. 

По тези съображения следва да се приеме, че като е уважил подадената до него 

жалба като основателна, Административен съд - Разград е постановил правилен 

съдебен акт, който при липсата на основания, водещи до неговото касиране, 

следва да бъде оставен в сила. 

При този изход на спора своевременно направеното искане на ответника по 

касация Сдружение "Център за съзидателно правосъдие" за присъждане на 

сторените разноски пред настоящата инстанция е основателно. Видно от 

приложения по делото договор за правна защита и съдействие, Сдружение 

"Център за съзидателно правосъдие" е заплатило 800 лв. на упълномощения да 

представлява сдружението адв. Борисов, поради което община Разград следва да 

бъде осъдена да му заплати посочената сума. 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предложение първо АПК, 

Върховният административен съд, шесто отделение, 

 

 

РЕШИ: 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 86 от 14.06.2021 г., постановено по адм. д. № 97/2021 

г., по описа на Административен съд - Разград. 

ОСЪЖДА община Разград да заплати на Сдружение "Център за съзидателно 

правосъдие" със седалище и адрес на управление в гр. Разград сторените от него 

деловодни разноски за производството пред касационната инстанция, в размер на 

800 (осемстотин) лева. 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 


