
П Р О Т О К О Л 
 
София, 10.12.2002 година 
 
 
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в 
съдебно заседание на десети декември две хиляди и втора година в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА ГРЪНЧАРОВА  
ЧЛЕНОВЕ: МИЛКА ПАНЧЕВА 
ДИАНА ДОБРЕВА  
при участието на секретаря Мария Попинска  
и с участието на прокурора Иван Лулчев 
сложи на разглеждане дело № 8962 по описа за 2002 година , 
докладвано от председателя ЕКАТЕРИНА ГРЪНЧАРОВА   
 
НА ПОИМЕННО ПОВИКВАНЕ СТРАНИТЕ СЕ ПРЕДСТАВИХА ТАКА: 
 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Николай Мареков се явява лично и с адвокат Кашъмов, 
надлежно упълномощен. 
 
ОТВЕТНИКЪТ Министъра на финансите се представлява от юрисконсулт 
Кондов, надлежно упълномощен. 
 
АДВОКАТ Кашъмов: Да се даде ход на делото. 
ЮРИСКОНСУЛТ Кондов: Да се даде ход. 
ПРОКУРОРЪТ: Моля да не давате ход на делото. Жалбата е просрочена и моля 
да се остави без разглеждане. Отказът на министъра на финансите е получен от 
жалбоподателя Мареков на 23.08.2002 г., а жалбата му против него е постъпила 
в министерство на финансите на 11.09.2002 г. Срокът е изтекъл на 09.09.2002 г., 
защото 6, 7 и 8 септември са били почивни дни. 
АДВОКАТ Кашъмов: Представям известие - обратна разписка, с оглед 
срочността на жалбата. 
ПРОКУРОРЪТ: От представеното известие-обратна разписка се вижда 
пощенско клеймо 11.09.2002 г. 
АДВОКАТ Кашъмов: Датата на получаване на жалбата от ответника не е 
меродавната дата за следенето на процесуалните срокове. Сроковете важат от 
датата на подаване, а не за получаване. В тежест на ответника е да докаже, че 
жалбата е подадена в срок. 
ЮРИСКОНСУЛТ Кондов: При подаване на пощенска пратка с обратна 
разписка се поставя печат на пощата за деня. От тази обратна разписка не може 
да се установи какъв документ е изпратен и какво касае той. 
АДВОКАТ Кашъмов: Моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, по 
силата на което да се снабдя с друго от Централна поща, от което да е видно на 
коя дата е подадена с обратна разписка пратка с № 32172 за министерство на 
финансите от Николай Мареков. 
СЪДЪТ намира искането за основателно, поради което 
 
 
 



О П Р Е Д Е Л И: 
 
Да се издаде исканото от жалбоподателя съдебно удостоверение. 
ОТЛАГА делото за 25.02.2003 г. от 14 ч., за когато страните са уведомени. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
 
 
СЕКРЕТАР: 


