
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

№ 949 

София, 29/01/2007 

 

 

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в 

закрито заседание на двадесет и пети януари две хиляди и трета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВКА НАЙДЕНОВА  

ЧЛЕНОВЕ: ЕЛЕНА ЗЛАТИНОВА 

ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ  

при секретар   и с участието  

на прокурора   изслуша докладваното  

от съдията ЕЛЕНА ЗЛАТИНОВА   

по адм. дело № 690/2007.   

 

 

Производството по делото е по реда на чл. 11 ЗВАС във вр. с чл. 213-217 ГПК. 

Образувано е по частна жалба на Национално движение "Екогласност" със седалище 

гр.София, ул."Княз Дондуков" № 9, представлявано от зам.председателя Петър 

Троянски, подадена срещу определението от 27.11.2006 г., постановено по адм.д. № 

284/2006 г. на Окръжен съд-Монтана. С оплаквания за неправилно приложен закон се 

иска отмяна на съдебният акт и връщане на делото на окръжният съд, който да се 

произнесе по съществото на спора. 

Ответната страна ДНСК гр.София не е изразила становище по частната жалба. 

Върховният административен съд, ВТОРО отделение, намира частната жалба за 

процесуално допустима, тъй като е подадена от заинтресувана страна в срока по чл. 

214 ал.1 ГПК. При разглеждането й по същество я намира за неоснователна, по 

следните съображения: 

С определението, чиято отмяна се иска, е оставена без разглеждане жалбата, подадена 

от Национално движение "Екогласност" срещу Разрешение за ползуване № СТ-12-

556/03.08.2006 г., издадено от ДНСК гр.София, с което е разрешено ползуването на 

строеж "Депо за твърди битови отпадъци - гр.Монтана, II-ри етап" и е прекратено 

образуваното по същата жалба съдебно административно производство. Съдът е приел, 

че жалбата е недопустима, тъй като обжалваното разрешение за ползуване не засяга 

правата на трети лица, освен това то не е индивидуален административен акт по 

смисъла на чл. 214 ЗУТ. 

Определението е обосновано и е постановено в съответствие със закона. 

Разрешението за ползуване на строеж представлява индивидуален административен 

акт по смисъла на чл. 21 ал.3 АПК и независимо, че не е посочено като такъв по 

специалната норма на чл. 214 ЗУТ, то подлежи на обжалване по силата на препратката 

по чл. 213 ЗУТ към общата норма от АПК, при наличие правен интерес за лицето, 

подало жалбата.  

Процесното Разрешение за ползуване № СТ-12-556/03.08.2006 г. е издадено от ДНСК 

на основание чл. 177 ал.2 ЗУТ по искане на възложителя Община Монтана. 

Административното производство по издаването на този акт се развива само между 

възложителя/или упълномощено от него лице/ и административният орган, а 

издаденият акт се връчва само на възложителя, съгласно чл. 17 ал.3 от Наредба № 

2/2003 г. за въвеждане в експлоатация строежите в РБългария. Разрешението за 



ползуване на строеж е последният документ от пакета строителни книжа, необходими 

за изграждането и въвеждането в експлоатация на обекта. С него се установява 

техническата годност на строежа, то поражда права само за възложителя и го 

легитимира да упражнява правото си на ползуване, но не засяга правата на трети лица, 

които нямат качеството на възложители - техните права и интереси са защитени чрез 

възможността им да обжалват предходни административни актове за конкретния 

строеж - ПУП, инвестиционен проект и/или разрешението за строеж. В производството 

за обжалване на разрешението за ползуване не се извършва контрол за 

законосъобразност на строителните книжа, свързани със законноста на строителството, 

които са влезли в сила преди издаването му. Поради това неоснователно частният 

жалбоподател извежда правен интерес за обжалване на разрешението за ползуване от 

неспазени условия по издаване на предходни индивидуални административни актове, 

конкретно-от липсата на ОВОС. Процесното разрешение за ползуване не засяга 

правата му и основателно подадената жалба е преценена като недопустима поради 

липса на правен интерес. 

Водим от горното и на основание чл. 217 ГПК Върховният административен съд, 

ВТОРО отделение 

 

 

ОПРЕДЕЛИ: 

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА определението от 27.11.2006 г., с което е прекратено 

производството по адм.д. № 284/2006 г. на Окръжен съд-Монтана поради 

недопустимост на жалбата, подадена от Национално движение "Екогласност" със 

седалище гр.София срещу Разрешение за ползуване № СТ-12-556/03.08.2006 г., 

издадено от ДНСК гр.София. 

Определението не подлежи на обжалване.  

 

 

 

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Славка Найденова  

секретар:  ЧЛЕНОВЕ: /п/ Елена Златинова 

/п/ Джузепе Роджери  

 

Е.З. 

 


