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Гр. Варна, 21.01.2012 година

ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Първо отделение, ІІІ състав, в 
закрито съдебно заседание на двадесет и първи януари две хиляди и дванадесета година, като 
разгледа докладваното от съдия Дарина РАЧЕВА административно дело № 3758/11 г. по 
описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е за проверка на редовността и допустимостта на жалба по чл. 145 и 
следв. от АПК, подадена от Сдружение „Зелени балкани” – гр. Пловдив срещу Решение №
ПИ-5/2011 г. на Директора на РИОСВ – гр. Варна, с което е допуснато предварително 
изпълнение на Решение по ОВОС № ВА-4/2011 г. за одобряване на осъществяването на 
инвестиционно предложение изграждане на „Вятърен енергиен парк „Добротич EW 1-2” в 
поземлени имоти в землището на с. Конаре, община Генерал Тошево, с възложител „Интер Ве
1-2” АД – гр. София.

Производството се развива след отмяна на Определение № 6165/16.11.2011 година на 
настоящия състав, с което производството по жалбата е прекратено поради липса на 
компетентност и преписката е изпратена на Министъра на околната среда и водите за 
произнасяне, с Определение № 290/09.01.2012 година на ВАС, ІІІ отделение.

Съобразно определението на Върховния административен съд, независимо дали е бил 
обжалван административния акт, решението, с което е допуснато предварително изпълнение 
след постановяване на основния административен акт, може да се обжалва чрез 
административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му на основание чл. 60, 
ал. 4 от АПК. 

След връщане на преписката по жалбата за продължаване на съдопроизводствените
действия, от административния орган е изискана информация относно основния 
административен акт. С писмо № 922/17.01.2012 година от страна на Директора на РИОСВ –
гр. Варна е постъпил препис от Решение № 360/05.12.2011 година на Министъра на околната 
среда и водите, с което е отменен основния административен акт - Решение по ОВОС № ВА-
4/2011 година, чието предварително изпълнение е било разпоредено с оспореното Решение №
ПИ-5/2011 г. на Директора на РИОСВ – гр. Варна.

С оглед обстоятелството, че независимо от връщането на преписката за продължаване 

на съдопроизводствените действия по жалбата, последната е просрочена, и предвид отмяната 
на основния акт, настъпила преди постановяване на определението на ВАС, но след 

постановяване на предходното определение на настоящия състав от 16.11.2011 година, съдът:

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение „Зелени балкани” – гр. 
Пловдив срещу Решение № ПИ-5/2011 г. на Директора на РИОСВ – гр. Варна, с което е 
допуснато предварително изпълнение на Решение по ОВОС № ВА-4/2011 г. за одобряване на 
осъществяването на инвестиционно предложение изграждане на „Вятърен енергиен парк 
„Добротич EW 1-2” в поземлени имоти в землището на с. Конаре, община Генерал Тошево.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 3758/2011 г. по описа на Варненски 
административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен 
съд в седмодневен срок от съобщението.
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