
П Р О Т О К О Л 
 

София, 24.02.2014 година 
 

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

заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и четиринадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ВАЧЕВА 

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН РАДЕНКОВ 

СОНЯ ЯНКУЛОВА 

при участието на секретаря Маринела Цветанова  

и с участието на прокурора Лилия Маринова 

сложи на разглеждане дело № 12684 по описа за 2013 година, 

докладвано от съдията ИВАН РАДЕНКОВ  

 

На поименно повикване и след спазване на разпоредбата на чл.142 от ГПК в 14.56 часа, 

страните се представиха така: 

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Министърът на регионалното развитие, редовно 

призован, не се явява, не изпраща процесуален представител.  

ОТВЕТНИКЪТ: Камелия Георгиева Джанабетска, редовно призована, не се явява, 

представлява се от адвокат Терзийски. 

ЗА ВАП се явява прокурор Лилия Маринова. 

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО: 
 

Адвокат Терзийски: Считам, че не следва да се дава ход на делото, тъй като касационната 

жалба е подадена от лице което не е било страна в първоинстанционното производство. 

Страна в първоинстанционното производство беше директора на Дирекция Правна в 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а касационната жалба е 

подадена от министъра. 

Прокурорът: Да не се дава ход на делото предвид изложените от пълномощника на 

ответницата съображения. 

 

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, седмо отделение, намира, че не са налице 

процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което 

 

О П Р Е Д Е Л И: 
 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 
СЛЕД СЪВЕЩАНИЕ СЪДЪТ ПРИЕМА че касационната жалба подадена от министъра на 

регионалното развитие чрез неговия пълномощник е недопустима.  

Предмет на обжалване пред ВАС е решение № 3858/10.06.2013 година по адм.д. №739/2013 

година на Административен съд-София град. В качеството си на ответник по жалбата пред 

първоинстанционния съд, с разпореждане от 15.02.2013 година на Административен съд 

София град е конституиран и.д. директора на Дирекция „Правна” в МРРБ. Това е 

административният орган, издал оспорения акт. Този орган е бил призоваван в съдебно 

заседание и последиците от постановеното решение рефлектират пряко в неговата правна 

сфера. Касационната жалба е подадена от министъра на регионалното развитие, чрез 

процесуалния му представител, но той не е участвал като ответник в първоинстанционното 

производство. Касаторът не е страна в материалното правоотношение. Поради това 

касационната му жалба е недопустима като подадена от ненадлежна страна в процеса. 

Съгласно разпоредбата на чл. 153, ал. 1 от АПК ответник по жалбата е органът, издал 



оспорения административен акт – и.д. директорът на Дирекция „Правна” при МРРБ. 

Касаторът не попада и в категорията лица по чл. 210, ал. 2 от АПК, тъй като обжалваното 

решение не рефлектира по никакъв начин в неговата правна сфера. Разпоредбата на чл. 210 

от АПК определя кръга на субектите, имащи право на касационно обжалване. Предвид 

изложеното, при констатирана липса на надлежна страна, носител на процесуалното право на 

касационно оспорване на решението на Административен съд София град, касационното 

производство се явява недопустимо и подлежи на прекратяване. Воден от горното и на 

основание чл. 215, т. 1 от АПК, Върховният административен съд  

О П Р Е Д Е Л И: 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на министъра на регионалното развитие 

против решение № 3858/ 10.06.2013 г., постановено по адм.д. №739/2013 год. на 

Административен съд-София град. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. 12684/ 2013 г. по описа на ВАС. 

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от 

получаване на съобщението за неявилата се страна с частна жалба пред петчленен състав на 

Върховния административен съд. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

ЧЛЕНОВЕ: 
 

 

 

 

 

 

 

Протоколът, изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15.00 часа. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

СЕКРЕТАР:  


