
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

№ 9366 

София, 04.07.2014 
 

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в 

закрито заседание в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ДИМИТРОВА 

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНА МИХАЙЛОВА 

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА 
при секретар   и с участието 
на прокурора   изслуша докладваното 
от съдията МАРИНА МИХАЙЛОВА 

 

по адм. дело № 7931/2014. 

 

 

Производството по делото е образувано на основание чл. 200, ал.2 от 

Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ по частна жалба на кмета на Община 

Ямбол против определение №182/23.05.2014 година, постановено по адм. дело 

№67/2014 година на Административен съд град Ямбол. 

Оплакванията в частната жалба са за неправилност на определението, като се иска 

отмяната му.  

Ответницата - Мариета Стефанова Сивкова от град Ямбол е депозирала писмено 

становище за недопустимост на частната жалба, като подадена от ненадлежна страна. 

Касационната инстанция счита, че подадената частна жалба е процесуално 

НЕДОПУСТИМА по следните съображения:  

С обжалваното определение АС Ямбол в производство по реда на чл. 197 и сл. от АПК е 

отменил изричен отказ, обективиран в писмо изх. №2801-08764/25.02.2014 година на 

секретаря на Община Ямбол да разгледа по същество заявление за достъп до 

обществена информация с вх. № 2801-06521/11.02.2014 година, подадено от Мариета 

Стефанова Сивкова и е върнал преписката на административния орган за произнасяне в 

14-дневен срок. В диспозитива на определението съдът изрично е указал, че право на 

жалба срещу постановеното определение имат страните в административното 

производство, но не и решаващият орган, като се е позовал на разпоредбата на чл. 200, 

ал.2 от АПК. 

Настоящият тричленен състав на Върховния административен съд приема, че частния 

жалбоподател като орган, който ръководи административното производство няма 

качеството на страна в това производство, поради което не разполага с процесуалното 

право да оспори постановения съдебен акт.  

Съгласно разпоредбата на чл. 200, ал. 2 от АПК определението на административния 

съд, с което се отменя изричния отказ на административния орган да разгледа по 

същество искане за издаване на индивидуален или общ административен акт, и връща 

преписката за решаване на искането по същество, може да се обжалва с частна жалба 

единствено от страните, участващи в административното производство. 

Административният орган, пред който се развива производството няма качеството на 

страна, тъй като е решаващ орган. Поради това същият няма право да оспори съдебния 

акт, с който постановения от него отказ да се разгледа по същество направеното искане 

за достъп до обществена информация е отменено. 

Поради това административният орган не е легитимиран да оспорва определението на 



първоинстанционния съд и частната му жалба следва да бъде оставена без разглеждане, 

а производството по делото - прекратено. 

Воден от горното, Върховният административен съд, пето отделение  

ОПРЕДЕЛИ: 
 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на кмета на Община Ямбол против 

определение №182/23.05.2014 година, постановено по адм. дело №67/2014 година на 

Административен съд град Ямбол. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №7931/2014 година по описа на Върховния 

административен съд. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на 

ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. 

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Анна Димитрова 

секретар:  ЧЛЕНОВЕ: /п/ Марина Михайлова 

/п/ Илияна Дойчева 

 


