
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13998 ОТ 22.11.2010 Г. ПО АДМ. Д. № 13276/2010 Г., ІІІ ОТД. НА 

ВАС 

Чл. 159, т. 1 АПК 

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в закрито 

заседание в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ПЕНКА ИВАНОВА 

ЧЛЕНОВЕ: 

ЙОРДАНКА КОСТОВА 

ЕМАНОИЛ МИТЕВ 

при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от съдията 

ЙОРДАНКА КОСТОВА по адм. д. № 13276/2010 

Производството е по чл. 229 и сл. от АПК. 

Образувано е по частната жалба на Гриша Тасков Арсенов от гр. София против 

разпореждане от 05.10.2010 г. на Председателя на трето отделение на Върховния 

административен съд за връщане на искова молба, вх. №І15159/04.10.2010 г. на частния 

жалбоподател подадена в качеството му на Гриша Тасков Арсенов /Цар Гриша Първи/ 

против Държавата Р.България, поради недопустимост на иска. С исковата молба се иска 

съдът да задължи "Държавата Р.България чрез своите оторизирани институции да не го 

дискриминира, а да уреди всички въпроси около функционирането на Царската 

Институция която представлява, в качеството му на Цар на България, включително и 

финансирането му, тъй като тези въпроси не били уредени от Закона за политическите 

партии". 

Иска отмяна на разпореждането с твърдение, че исковата му молба е заведена против 

Държавата, а не против Парламента. Освен това касаела нарушаване на трудово 

законодателство на Държавата България и по такъв казус съдът може да се произнесе, 

както и, че претенцията касае нарушаване на Българската Конституция и гражданските 

му права, което също е в компетентността на съда. Моли молбата от 04.10.2010 г. да 

бъде разгледана от Върховния административен съд. 

Разпореждането е правилно и следва да се остави в сила поради следното: 

Исковата молба е подписана от Гриша Тасков Арсенов в качеството му на "Император 

Гриша Първи, Държавен глава на Обединена Европа и Цар на България. Подадена е по 

повод "отказ на Парламента да му бъде определено месечно възнаграждение в 

качеството му на Цар на България" и поради "отказ на Председателя на Народното 

събрание да бъде изработен Закон за монарха, който да уреди всички въпроси около 

функционирането на Царската институция, включително и начина за финансирането 

му". 

Съгласно Конституцията България е Република с парламентарно управление, а не 

монархия. Следователно ищецът не е активно легитимиран да предявява претенции в 

качеството му на Цар на България. Конституционно установения ред в Държавата като 

Република с парламентарно управление не предполага дискриминиране на последния в 

качеството му Цар на България, респ. Император, Държавен глава на Обединена 

Европа. Претенциите му в исковата молба обуславят законосъобразност на 

разпореждането за връщане на молбата като процесуално недопустима. 



Предвид изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 вр. счл. 236 от АПК, Върховният 

административен съд, трето отделение, 

ОПРЕДЕЛИ: 

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 05.10.2010 г. на Председателя на трето отделение 

на Върховния административен съд за връщане на исковата молба, вх. № 

15159/04.10.2010 г. на Гриша Тасков Арсенов /Цар Гриша Първи/. 

 


