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гр. София,  31.01.2018 г.  

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 32 състав, 

в закрито заседание на 31.01.2018 г. в следния състав: 

СЪДИЯ: Мария Николова  

  

 
 
  

  

 като разгледа дело номер 14125 по описа за 2017 година докладвано от 
съдията, и за да се произнесе взе предвид следното: 

 Производството е образувано по жалба на  [фирма] и „Б. А. продъктс“ Б.В. 

срещу Заповед № РД11-2543 от 29.11.2017г. на изпълнителния директор на 

Българска агенция по безопасност на храните.  

Съдът, след като се запозна с жалбата и доказателствата по делото намира, че жалбата 

е процесуално недопустима предвид следното: 

Със Заповед № РД11-2543 от 29.11.2017г. на изпълнителния директор на Българска 

агенция по безопасност на храните на основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

защита на растенията /ЗЗР/ е разрешено пускането на пазара и употреба на 

територията на Република България на продукт за растителна защита с търговско 

наименование на продукта МАЗА 4 СЛ. Съгласно чл. 55, ал. 3 от ЗЗР отказът по ал. 2 

се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Следователно законодателят е предвидил обжалваемост само на отказите за издаване 

на разрешение за пускане на пазара и употреба на територията на Република България 

на продукти за растителна защита, но не и на заповедите, с които се разрешава 

пускане на пазара и употреба на територията на страната. Следователно в случая 

жалбата е насочена срещу неподлежащ на оспорване акт. Наличието на подлежащ на 

оспорване акт е положителна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата, 

за която съдът следи служебно. Липсата на абсолютна процесуална предпоставка за 

допустимост на жалбата, прави последната недопустима, поради което жалбата следва 

да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.  

Така мотивиран, Административен съд – София – град, Второ административно 

отделение, 32 – ри състав, на основание, чл. 159, т. 1 АПК 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  [фирма] и „Б. А. продъктс“ Б.В. срещу 
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Заповед № РД11-2543 от 29.11.2017г. на изпълнителния директор на Българска 

агенция по безопасност на храните. 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 14125 по описа за 2017г. 

на Административен съд – София – град. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния 

административен съда на Република България в 7-дневен срок от съобщението до 

страните. 

На основание чл. 138 препис от определението да се изпрати на страните. 

 

                                                         Съдия:  
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