
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

№ 7189 

София, 16.06.2015 
 

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II 

колегия, в закрито заседание на единадесети юни две хиляди и единадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ 

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА ЙОНКОВА 

АНГЕЛ КАЛИНОВ 

ГАЛЯ КОСТОВА 

ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ 

при секретар   и с участието 

на прокурора   изслуша докладваното 

от съдията ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ  
по адм. дело № 10720/2014. 

 

 

 

Производството е по чл. 229 и сл. АПК. 

Образувано е по касационна жалба на в.и.д. Главен секретар на ВСС, чрез процесуалния си 

представител, против Определение № 7694 /05.06.2014 г, постановено по адм. д. № 6442 

/2014 г, на ВАС, 5-то отделение, с което е оставена без разглеждане касационната жалба на 

Висшия съдебен съвет /ВСС/, срещу Решение № 1751 /18.03.2014 г, постановено по адм. д. № 

12160 /2013 г, на Административен съд - София град е производството по делото е 

прекратено на основание чл. 215, т. 1 АПК. С доводи за неправилност и незаконосъобразност 

се иска неговата отмяна и връщане наделото за продължаване на процесуалните действия. 

Ответната страна не взема становище по частната жалба. 

Върховният административен съд, петчленен състав намира, че жалбата е процесуално 

допустима, като подадена в срока по чл. 230 АПК. Разгледана по същество е 

НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните съображения: 

С оспореното определение тричленен състав на ВАС е оставил без разглеждане жалбата на 

ВСС срещу Решение № 1751 /18.03.2014 г, постановено по адм. д. № 12160 /2013 г, на 

Административен съд - София град, като е прекратил производството по делото. За да 

достигне до този правен резултат съдът е приел, че страна в първоинстанционното 

производство е главният секретар на ВСС, издател на оспорения пред АС-СГ акт. 

Процесуалното действие за подаване на касационната жалба е осъществено от името на ВСС 

в чиято структора е и главния му секретар. ВСС не е конституиран като страна в 

първоинстанционното производство и не е участвал в него, защото не е издател на оспорения 

административен акт, нито е заинтересуван от изхода на спора. Съдът е приел, че съгласно 

нормата на чл. 210, ал. 1 АПК ВСС не разполага с процесуалното право и няма правен 

интерес да атакува обжалваното от него решение. Обстоятелството, че издаделя на акта е 

административен орган - гл. секретар на ВСС, който е в неговия състав, не предоставя на 

юридическото лице легитимация да иска касационна проверка на административния акт. 

Определението е правилно. 

Висшият съдебен съвет не е страна в административното производство - не е издател на акта, 

нито е заинтересуван от изхода на спора. Правилен е извода на тричленния състав на ВАС, че 

за ВСС липсва правен интерес да атакува оспореното решение. Определението като 

законосъобразно следва да бъде оставено в сила. 

Предвид изложеното, Върховният административен съд 

ОПРЕДЕЛИ: 



 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 7694 /05.06.2014 г, постановено по адм. д. № 6442 /2014 г, 

на ВАС, 5-то отделение,  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Георги Чолаков 

секретар:  ЧЛЕНОВЕ: /п/ Светлана Йонкова 

/п/ Ангел Калинов 

/п/ Галя Костова 

/п/ Джузепе Роджери 

 


