
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

№ 9537 

София, 20.06.2019 

 

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II 

колегия, в закрито заседание в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ КОЛЕВ 

ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ РАДКОВА 

ГАЛИНА СОЛАКОВА 

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА 

МАРТИН АВРАМОВ 

при секретар  
 

и с участието 

на прокурора  
 

изслуша докладваното 

от съдията МАРТИН АВРАМОВ 
 

по адм. дело № 6200/2019.  

 

 

Производството е по реда на чл. 229-236 АПК. 

Образувано е по частна жалба на кмета на Столична община срещу Определение № 

5624/15.04.2019 г. по адм. дело № 4002/2019 г. на Върховния административен съд, 

Тричленен състав на V отделение, прекратяващо производството по касационната 

жалба на кмета против Решение № 1186/25.02.2019 г. по адм. дело № 12121/2018 г. на 

Административен съд – София-град, с което е отменено решение, издадено по 

заявление за предоставяне на достъп до обществена информация.  

Ответникът С. Алексиев е на позиция за правилност на съдебния акт. 

Частната жалба е допустима, но неоснователна. 

След приемането на новата ал. 3 на чл. 40 ЗДОИ – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 

01.01.2019 г., решенията на административните съдилища по жалби против актове за 

предоставяне или за отказ да се предостави достъп до обществена информация не 

подлежат на касационно оспорване. Според § 149, ал. 1 от Преходните и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния 

кодекс (ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) образуваните преди влизането в 

сила на този закон административни дела в административните съдилища и във 

Върховния административен съд се довършват в същите съдилища по досегашния ред.  

Прекратеното с атакуваното определение дело е образувано на 09.04.2019 г. Към този 

момент решението на административния съд вече не подлежи на касационен контрол. 

То е било окончателно дори още към датата на постановяването му. По аргумент от § 

149, ал. 1 за образуваните след 01.01.2019 г. дела важи общото правило за незабавното 

действие на процесуалната норма – чл. 40, ал. 3 ЗДОИ, т.е. спрямо висящите 

производства, образувани по касационни жалби срещу съдебни решения по 

законосъобразността на решения с предмета по чл. 40, ал. 1 ЗДОИ. Като последица от 

това действие не е приложим редът по стария закон, допускащ инстанционна проверка 

от ВАС на оспореното съдебно решение, а касационното производство е прекратено 

процесуално законосъобразно при наличието на отрицателната предпоставка за 

допустимостта му по чл. 215, т. 4 АПК. 

Изложеното мотивира оставянето в сила на обжалваното определение. 

Воден от горното, Върховният административен съд, Петчленен състав - II колегия 

 



 

ОПРЕДЕЛИ: 

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 5624/15.04.2019 г. по адм. дело № 4002/2019 г. на 

Върховния административен съд, Тричленен състав на V отделение. 

Определението е окончателно. 


