
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 23.07.2012

Върховният административен съд на Република България - Трето 
отделение, в закрито заседание в състав:

Производството по делото е образувано по жалбата на Сдружение за оптимизиране 
на правосъдието със седалище Варна, Българско дружество за защита на птиците 
със седалище София, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие със 
седалище Варна, Гражданско сдружение "Зелена Варна" със седалище Варна, 
Сдружение с нестопанска цел " Обединено гражданско сдружение " със седалище 
Варна, Политическа портия "Зелените" и физическите лица Калина Тодорова 
Павлова, Диана Маринова Босева и Юлиян Атанасов Чолаков срещу становище №
1 – 1/2011 г. по екологична оценка на министъра на околната среда и водите, с 
което е съгласуван общия устройствен план на община Варна.
Министърът на околната среда и водите, Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството и Община Варна възразяват срещу допустимостта на 
жалбата. Излагат се съображения, че оспореният акт не представлява 
индивидуален административен акт. Възразява се, че оспорващите нямали правен 
интерес, тъй като в предмета на дейност на жалбоподателите - юридически лица не 
е включена общественополезна дейност, свързана с въпросите на околната среда, а 
жалбоподателите - физически лица нямали право да обжалват акта на министъра на 
околната среда и водите, тъй като не били засегнати техни лични права и законни 
интереси. Направено е и възражение за просрочие на жалбата.
Върховният административен съд, като провери допустимостта на жалбата, прие 
следното :
Оспореното становище на министъра на околната среда и водите представлява акт 
на административен орган, с който се извършва екологична оценка на общия 
устройствен план на община Варна. Административният орган съгласува плана, 
въз основа на заключение, че предвижданията на плана са в съответствие с 
нормативната уредба по околна среда и опазване на човешкото здраве. В 
изпълнение на чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, в акта се 
анализира вероятното въздействие върху околната среда, което биха оказали 
предвижданията на плана и се предписва изпълнението на конкретни мерки. 
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Независимо че екологичната оценка се съвместява с действащата процедура по 
изготвяне и одобряване на общия устройствен план на община Варна, не може да 
се приеме, че тя е част от тази процедура и оттам да се направи извод, че не 
подлежи на обжалване отделно от акта, с който се одобрява плана. Актът на 
министъра на околната среда и водите се предхожда от провеждането на 
самостоятелно по своя предмет административно производство, което се образува 
по искане на възложителите на плана. Самата оценка задължително следва да бъде 
извършена, както предвижда чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, а 
становището или решението, с които се произнася министърът на околната среда и 
водите, е задължително условие за последващо одобряване на плана. Органите, 
отговорни за одобряването на плана, както гласи чл.82, ал.4 от Закона за опазване 
на околната среда, са длъжни да се съобразят със становището или решението и с 
поставените в тях условия, мерки и ограничения. От това следва актът на 
министъра на околната среда и водите е общ административен акт, който създава 
права и задължения на неопределен брой лица, поради което подлежи на контрол 
за законосъобразност пред съда. 
Съдът намира, че юридическите и физическите лица, които са подали жалбата, 
имат правен интерес от оспорване на административния акт.
Съгласно чл.55 от Конституцията на Република България, всеки гражданин има 
право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените 
стандарти и нормативи, което може да защити със съответните процесуални 
средства в случай на засягането му. Не може да се приеме възражението, че 
регистрираният от сдруженията предмет на дейност ограничава правото им на 
жалба. Когато се обсъждат въпроси на околната среда, правният интерес от 
оспорване следва да се признае на възможно най - широк кръг лица. Сдруженията, 
регистрирани в обществена полза, са част от заинтересованата общественост, която 
може да се окаже засегната от решения на администрацията във връзка с околната 
среда. Обявените от тези сдружения цели в защита на обществения интерес и 
активната им позиция за проучването на алтернативи на предвижданията на 
устройствения план с цел подобряване на условията на жизнената среда, дават 
основание да се приеме, че имат непосредствен интерес от оспорването на 
решението на министъра на околната среда и водите. В тази връзка следва да се 
отбележи, че един от задължителните етапи на производството, както е уреден в 
чл. 19 от Наредбата за реда и условията за извършване на екологична оценка на 
планове и програми, изисква извършването на консултации на възложителя с 
обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да 
бъдат засегнати от плана или програмата..
Съдът не би могъл да се произнесе по възражението на ответника и 
заинтересованите лица, че жалбата не е подадена в срок, тъй като по делото 
липсват писмени доказателства за датата и начина на оповестяване на 
административния акт. Независимо от това, като се вземе предвид довода на 
жалбоподателите за нищожност на произнасянето на административния орган, 
следва да се направи преценка за допустимост на производството, тъй като 
оспорването на нищожни актове не е ограничено със срок.
По изложените съображения Върховният административен съд
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ДОПУСКА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение за оптимизиране на 
правосъдието със седалище Варна, Българско дружество за защита на птиците със 
седалище София, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие със 
седалище Варна, Гражданско сдружение " Зелена Варна " със седалище Варна, 
Сдружение с нестопанска цел " Обединено гражданско сдружение " със седалище 
Варна, Политическа портия " Зелените " и физическите лица Калина Тодорова 
Павлова, Диана Маринова Босева и Юлиян Атанасов Чолаков срещу становище №
1 – 1/2011 г. по екологична оценка на министъра на околната среда и водите, с 
което е съгласуван общия устройствен план на община Варна.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на министъра на околната среда и водите, на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Община 
Варна за прекратяване на производството по делото 
ЗАДЪЛЖАВА министъра на околната среда и водите да представи всички 
документи, включени в в административната преписка, в това число внесените от 
възложителя документи по чл.8 от Наредбата за реда и условията за извършване на 
екологична оценка на планове и програми и съставените в хода на отделните етапи 
на производството, посочени в чл.3 от наредбата.
Препис от определението да се изпрати на страните по делото
Определението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Ваня Пунева
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Жанета Петрова

/п/ Георги Чолаков
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