
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

№ 5003 

София, 05.05.2015 
 

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно 

заседание на шести април в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ДИМИТРОВА 

ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА 

МАРИЕТА МИЛЕВА 

при секретар  Мадлен Дукова  и с участието 

на прокурора   изслуша докладваното 

от председателя АННА ДИМИТРОВА  
по адм. дело № 327/2015. 

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК. 

Образувано е по жалба , подадена от Десислава Стефанова Николова, жив. в гр. София, 

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

подуправителя на БНБ, постановено по нейно заявление от 06.11.2014 г. 

Жалбата е недопустима като просрочена. 

Видно от приложената разписка за доставяне на пощенска пратка /л.7, стр.2/ Николова е 

получила оспореното от нея писмо на 26.11. 201 ... г. Действително последната цифра на 

годината не е попълнена в тази графа, но като се вземе предвид, че пратката е изпратена от 

БНБ на 21.11.2014 г. и разписката - върната на 28.11.2014 г., единствената възможна година на 

връчване на писмото е 2014 г. и датата на връчване на оспорения акт е 26.11.2014 г. Този 

извод съответства на датите на заявлението и на акта. 

Жалбата е постъпила в БНБ на 12.12.2014 г., видно от входящия номер, като няма данни да е 

изпратена по пощата. Преклузивният 14 -дневен срок за обжалване на писмото на 

подуправителя на БНБ по чл.149, ал.1 АПК вр. чл.40, ал.1 ЗДОИ започва да тече на деня, 

следващ връчването - 27.11.2014 г. и е изтекъл на 10.12.2014 г.  

Предвид изложеното определението за даване ход по същество на делото следва да бъде 

отменено, жалбата да бъде оставена без разглеждане на основание чл.159, т.5 от АПК и 

производството по делото да бъде прекратено. 

Воден от горното Върховният административен съд, пето отделение 

 

О П Р Е Д Е Л И: 
 

ОТМЕНЯ определението си за даване ход по същество на делото от 06.04.2015 г. 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата , подадена от Десислава Стефанова Николова, жив. 

в гр. София, срещу писмо с характер на решение по ЗДОИ изх. № БНБ -131785/19.11.2014 г. 

на подуправителя на БНБ. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №327/2015 г. на Върховния административен 

съд, пето отделение. 

Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от съобщението до страните с частна 

жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд. 

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Анна Димитрова 

секретар:  ЧЛЕНОВЕ: /п/ Илияна Дойчева 

/п/ Мариета Милева 

 


