
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

№ 9297 

София, 31.08.2015 
 

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II 

колегия, в закрито заседание на двадесет и първи юли в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ 

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА ЙОНКОВА 

АНГЕЛ КАЛИНОВ 

ГАЛЯ КОСТОВА 

ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ 

при секретар   и с участието 

на прокурора   изслуша докладваното 

от съдията ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ  
по адм. дело № 6694/2015.  

 

 

Производството е по чл. 229 и сл. АПК. 

Образувано е по частна жалба на Десислава Стефанова Николова чрез процесуалния си 

представител, против Определение № 5003 /05.05.2015 г, постановено по адм. д. № 327 /2015 

г, на Върховен административен съд, пето отделение, с което е оставена без разглеждане 

жалбата й срещу писмо с характер на решение по ЗДОИ, изх. № БНБ-131785 /19.11.2014 г, на 

подуправител на БНБ, като просрочена на основание чл. 159, т. 5 АПК и производството по 

делото е прекратено. 

Ответната страна – БНБ в писмен отговор излага становище за неоснователност на частната 

жалба. 

Върховният административен съд, петчленен състав - втора колегия намира, че частната 

жалба е подадена в срока по чл. 230 АПК и е процесуално допустима. Разгледана по 

същество е ОСНОВАТЕЛНА, по следните съображения: 

Според констатациите на съда, процесното решение на подуправителя на БНБ е връчено на 

заявителката на 26.11.2014 г, а жалбата срещу него е получена от БНБ на 12.12.2014 г, поради 

което е просрочена, тъй като 14-дневния срок за обжалване на решението е изтекъл на 

10.12.2015 г. 

Определението е неправилно. 

В конкретния случай неправилно срока за оспорване е определен по реда на чл. 149, ал. 1 

АПК, а следва да бъде определен по правилото на чл. 140, ал. 1 АПК. В оспореното решение 

на подуправителя на БНБ не е указано пред кой орган и в какъв срок може да се подаде 

жалба, поради което са налице предпоставките за удължаване на срока за оспорване на два 

месеца. От данните по делото се установява, че жалбата е депозирана в рамките на 

двумесечния срок по чл. 140, ал. 1 АПК и не е просрочена. Определението, като постановено 

в нарушение на материалния закон ще следва да бъде отменено и делото върнато на същия 

съд за продължаване на процесуалните действия по жалбата на Десислава Николова. 

По изложените съображения, Върховният административен съд, петчленен състав – втора 

колегия, 

ОПРЕДЕЛИ: 
 

ОТМЕНЯ Определение № 5003 /05.05.2015 г, постановено по адм. д. № 327 /2015 г, на 

Върховен административен съд, пето отделение. 

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на процесуалните действия по жалбата на 

Десислава Стефанова Николова. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

 

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Георги Чолаков 

секретар:  ЧЛЕНОВЕ: /п/ Светлана Йонкова 

/п/ Ангел Калинов 

/п/ Галя Костова 

/п/ Джузепе Роджери 

 


