ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 10180
София, 14.11.2002
Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав, в
закрито заседание на единадесети ноември две хиляди и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ: ЕКАТЕРИНА ГРЪНЧАРОВА
ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
МИЛКА ПАНЧЕВА
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
изслуша докладваното от председателя АНДРЕЙ ИКОНОМОВ по адм. дело №
9170 / 2002.
Производството е по реда на чл. 11 от Закона за Върховния административен
съд /ЗВАС/ във вр. с чл. 213 и сл. от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.
Образувано е по частна жалба на адв. Кашъмов като пълномощник на Николай
Мареков от София, против определение по адм. д. № 4653/2002 г. по описа на
Върховния административен съд, пето отделение.
Частната жалба е просрочена. Тя е постъпила в регистратурата на ВАС на
02.10.2002 г. С нея се обжалва определението по делото, с което е оставена без
разглеждане жалбата на Мареков против мълчалив отказ на министъра на
финансите на РБ за предоставяне достъп до обществена информация и
прекратяване на производството по делото. Това определение е произнесено по
време на съдебно заседание проведено на 16.09.2002 г., в присъствието на
жалбоподателя и неговия пълномощник. При произнасянето изрично е огласено
в диспозитива, че "...определението може да се обжалва с частна жалба ... в 7дневен срок от днес.". Освен това, съгласно текста на чл. 214, ал. 1 от ГПК,
когато се обжалва определение постановено в съдебно заседание, за страната
която е присъствала, 7-дневния срок за обжалване тече от деня на заседанието и
е изтекъл на 23.09.2002 г. - работен ден.
Позоваването на датата на обявяване на определението е неоснователно.
Въведената компютърна деловодна система във Върховния административен
съд изисква обявяване със съответен номер и дата на всички съдебни актове,
приключващи производството по делата на даден етап - решения или
определения. Това е въпрос на деловодна организация в този съд и е
ирелевантен по отношение на изрично установените с нормативни текстове
разпоредби. Постановяването на прекратителното определение и срокът за
неговото обжалване са изрично прогласени в ГПК и заявени на страните.
Неупражняването в съответните законови срокове на процесуалните права, води
до тяхното погасяване.

По изложените съображения, като просрочена, частната жалба се явява
процесуално недопустима. Като такава тя следва да се остави без разглеждане, а
производството по делото се прекрати, поради което и на основание чл. 11 от
ЗВАС във вр. с чл. 217, ал. 4 и чл. 218в, ал. 3, б. "а" ГПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ без разглеждане частната жалба на адв. Кашъмов като пълномощник
на Николай Мареков от София, против определение по адм. д. № 4653/2002 г. по
описа на Върховния административен съд, пето отделение.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Андрей Икономов
ЧЛЕНОВЕ: /п/ Екатерина Грънчарова
/п/ Веселина Кълова
/п/ Милка Панчева
/п/ Захаринка Тодорова

