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Предишно Р/О: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 8084

София, 06.08.2007

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II
колегия, в закрито заседание на шести август две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СТЕФКА СТОЕВА
ЧЛЕНОВЕ:ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА

ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ДОНКА ЧАКЪРОВА

при секретар и с участието
на прокурора изслуша докладваното
от председателя СТЕФКА СТОЕВА
по адм. дело № 7281/2007. 

Производството е образувано по касационен протест на заместник-
главния прокурор при Върховна административна прокуратура Митьо
Марков и по касационни жалби на министъра на околната среда и
водите Джевдет Чакъров, началника на Националното управление по
горите, председателя на управителния съвет на Асоциация на парковете
в България, "Българска фондация биоразнообразие" и Дирекция на
Природен парк "Странджа" срещу решение № 6794 от 29.06.2007 г. по
адм.д. № 12379/2006 г. на Върховния административен съд, пето
отделение, с което е прогласена за нищожна заповед № РД-
30/24.01.1995 г. на министъра на околната среда за обявяване на
основание чл. 17 и чл. 22 от Закона за защита на природата (отм.) на
Народен парк "Странджа" на площ от 116 136.2 ха.
С параграф единствен от Закона за допълнение на Закона за
защитените територии (Обн. ДВ, бр. 62 от 31 юли 2007 г.), влязъл в
сила на 04 август 2007 г. в преходните и заключителни разпоредби на
закона е създаден § 7а, съгласно който заповедите, постановленията и
другите административни актове за обявяване на резервати, поддържани
резервати, народни паркове, природни паркове, национални паркове,
защитени местности, природни забележителности, исторически места и
буферни зони и за промените в тях, издадени до 30 юни 2007 г., не
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подлежат на обжалване по съдебен ред. По силата на алинея втора на
цитирания параграф образуваните и неприключили съдебни
производства срещу актовете по ал. 1 се прекратяват.
С оглед горното Върховният административен съд, петчленен състав
намира, че настоящето производство е образувано по жалба срещу
заповедта за обявяване на Народен парк "Странджа", поради което
попада в хипотезата на ал. 1 от § 7а от преходните и заключителни
разпоредби на Закона за защитените територии. 
Производството по делото не е приключило предвид подадените срещу
решението в законоустановения срок касационен протест и касационни
жалби, поради което подлежи на прекратяване на основание § 7а, ал. 2
от преходните и заключителни разпоредби на Закона за защитените
територии. Следва да се обезсили като недопустимо постановеното по
делото решение от тричленния състав на Върховния административен
съд, пето отделение поради обстоятелството, че е постановено по жалба
срещу административен акт, за който в специален закон в течение на
съдебното производство е изключено съдебното обжалване.
Воден от изложеното Върховният административен съд, петчленен
състав 

ОПРЕДЕЛИ:

ОБЕЗСИЛВА решение № 6794 от 29.06.2007 г. по адм. д. №
12379/2006 г. на Върховния административен съд, пето отделение, с
което е прогласена за нищожна заповед № РД-30/24.01.1995 г. на
министъра на околната среда за обявяване на Народен парк "Странджа".
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Стефка Стоева
секретар: ЧЛЕНОВЕ:/п/ Захаринка Тодорова

/п/ Джузепе Роджери
/п/ Виолета Главинова
/п/ Донка Чакърова

С.С.


