
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 3297

София, 03/25/2015
Върховният административен съд на Република България - Второ
отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:АНГЕЛ КАЛИНОВ
ЧЛЕНОВЕ:ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ

ЛЮБОМИРА МОТОВА
при секретар и с участието
на прокурора изслуша 

докладваното
от председателя АНГЕЛ КАЛИНОВ
по адм. дело № 3323/2015. 

Производството е по чл. 229 и сл. АПК и е образувано по
жалба на Сдружение с нестопанска цел " Граждански
контрол - защита на животните" и Пенка Амдямова срещу
протоколното определение от 18.02.2015 г. по адм.д. №
1308/2013 г. на Пловдивски административен съд - ІХ
състав, като се иска отмяна на същото и делото да се
върне за разглеждане по същество и да се отмени изцяло
определението за разноските.
ЧАСТНАТА ЖАЛБА Е НЕОСНОВАТЕЛНА
Както пред първата инстанция, така и пред настоящата
Сдружението се позовава на Орхуската конференция за да
обоснове правния си интерес, но при разпоредбите на чл.
131 ЗУТ същата е неприложима по отношение на
подробните устройствени планове. От друга страна
физическото лице Пенка Амдямова също не е установила
непосредствено засягане от предвижданията на плана,
което да я прави заинтересовано лице имащо право на
жалба. За тази инстанция съществува забрана за
фактически установявания по чл. 220 АПК, а фактите
установени от първоинстанционния съд, водят до горния
извод. Ето защо законосъобразното определение следва
да се остави в сила.
Частната жалба е неоснователна и в частта за разноските.
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В съдебното заседание от 18.02.2015 г. адвоката на
жалбоподателите е направил възражение за прекомерност
на адвокатските хонорари и съдът е предвидил същото при
определяне на разноските по делото, поради което
определението следва да се остави в сила и в тази част.
По изложените съображения Върховният административен
съд - второ отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА изцяло, както в частта за прекратяване на
производството, така и в частта за разноските протоколното
определение от 18.02.2015 г. по адм.д. № 1308/2013 г. на
Пловдивски административен съд - ІХ състав.
Определението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Ангел Калинов
секретар: ЧЛЕНОВЕ:/п/ Джузепе Роджери

/п/ Любомира Мотова
А.К.
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