
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

№ 887 

София, 22.01.2014 
 

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

заседание в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОВКА ДРАЖЕВА 

ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ ВАЧЕВА 

ИВАН РАДЕНКОВ 

при секретар   и с участието 

на прокурора   изслуша докладваното 

от председателя ЙОВКА ДРАЖЕВА  
по адм. дело № 629/2014. 

 

 

 

Производството е по чл. 208 и сл. от АПК. 

Образувано е по касационната жалба на министъра на младежта и спорта против решение по 

адм.д.№ 456/2012 г. по описа на Административен съд София- град. Касационната жалба е 

подписана от юрисконсулт Койна Харбова, като пълномощник на министъра. Развива 

съображения за неправилност на решението. 

Ответната страна не изразява становище.  

Върховният административен съд, VІІ отделение, като извърши проверка по допустимостта 

на касационната жалба намира, че същата следва да се остави без разглеждане, а 

образуваното дело да се прекрати по следните съображения: 

Първоинстанционното съдебно производство е образувано по жалбата на Българска 

федерация по спортна стрелба против Решение №36/15.12.2012 г. на председател на Комисия 

за достъп до обществена информа- главен секретар към МФВС по ЗДОИ. 

Първоинстанционният съд на основание чл.153 от АПК е конституирал с определение от 

6.02.2013 г. като ответник издателят на административния акт, спрямо който е постановено и 

първоинстанционното съдебно решение. По делото са представени съдебни книжа от старши 

юрисконсулт К.Харбова без представителна власт за ответника, защото няма пълномощно от 

страната по делото, а от министъра на ФВС- -л.20 и л.66 от делото. По делото юрисконсултът 

изрично е посочвал, че е процесуален представител на министъра- л.65, л.80, без да е налице 

конституирането му по делото, съответно без призоваване .  

Настоящият съдебен състав счита, че министърът на младежта и спорта няма право на 

касационната жалба предвид чл. 210, ал. 1 и ал. 2 от АПК, тъй като не е страна по делото, 

спрямо която решението е неблагоприятно, нито е лице, спрямо което решението има сила. 

Присъствието на юрисконсулта на министъра в последното съдебно заседание не му придава 

качеството на страна в съдебно производство, след като не издател на акта, нито е участник в 

административното производство .  

След като издателят на оспорения административен акт е председателят на Комисията за 

достъп до обществена информация и той е надлежната страна по делото, министърът на 

ММС няма право на касационна жалба. 

Не е налице и хипотезата на чл. 210, ал.2 от АПК. Право на жалба по ал.2 на чл.210 от АПК 

имат неучаствалите по делото субекти, които са засегнати от правните последици на 

издадения административен акт и е следвало да бъдат конституирани по делото, но са 

пропуснати поради неизпълнение на задължение от страна на съда по чл. 154 от АПК да 

конституира всички страни, включително заинтересованите лица. Последицата от 

отменителното решение, с което административната преписка е върната на 



административния орган за ново произнасяне е възникване на задължение спрямо 

компетентния административен орган да се произнесе отново. Такова задължение за 

министъра не възниква, поради което няма право на касационна жалба нито на основание чл. 

210, ал.1, нито на основание чл. 210, ал. 2 от АПК. Обстоятелството, че съдът е допуснал в 

съдебно заседание от 16.10.2013 г. да се явява юрисконсулт, упълномощен от 

административен орган, който не е страна в съдебното производство, не може да има за 

последица възникване на процесуално право на жалба, което се упражнява само за защита на 

субективни материални права, каквито в случая миинстъра няма.  

Предвид изложеното и на основание чл. 215, т. 1 от АПК, Върховният административен съд, 

VІІ отделение  

ОПРЕДЕЛИ: 
 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на министъра на младежта и спорта 

против решение № 6604/31.10.2013 г. по адм.д.№ 456/2013 г. по описа на Административен 

съд София- град и 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.д.№ 629/2014 г. по описа на Върховния 

административен съд, VІІ отделение.  

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния 

административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението с препис от 

определението.  

 

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Йовка Дражева 

секретар:  ЧЛЕНОВЕ: /п/ Таня Вачева 

/п/ Иван Раденков 

Й.Д.  


