
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

№ 820  

София, 02.02.2004  
 
Върховният административен съд на Република България 
- Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести 
ноември две хиляди и трета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНЕТА ПЕТРОВА 
ЧЛЕНОВЕ:  ЕКАТЕРИНА 

ГРЪНЧАРОВА 
ДИАНА ДОБРЕВА 

при секретар  Мария Попинска  и с участието  
на прокурора  Николай Николов изслуша 

докладваното 
от съдията  ЕКАТЕРИНА 

ГРЪНЧАРОВА 
 

по адм. дело № 6537 / 2003.  
 
 
 Производството е по чл.12 от Закона за Върховния 
административен съд /ЗВАС/. 
 Образувано е по жалба на фондация "Институт за 
пазарна икономика", представлявана от Красен Станчев - 
изпълнителен директор, срещу отказ за предоставяне на 
информация с изх. № 714/26.09.2002 г. по описа на "Българска 
агенция за експортно застраховане" АД. 
 Оплакването е за незаконосъобразност. Иска се отмяна 
на отказа, признаване правото на достъп до информацията и 
осъждане ответника да я предостави в исканата форма на 
достъп. 
 В съдебно заседание чрез упълномощения си 
представител уточнява, че обжалва изричен отказ по писмо с 
изх.№ 714/26.09.2002 г. Моли да се уважи жалбата по 
изложените в нея съображения. 
 Ответникът - Международен съвет по експортно 
застраховане към Министерския съвет и заинтересуваната 
страна - "Българска агенция за експортно застраховане" АД 
чрез упълномощения си представител молят да се отхвърли 
жалбата. Исканата информация няма характер на 
обществена.  



 Становището на представителя на Върховната 
административна прокуратура е за неоснователност на 
жалбата. Исканата информация не е обществена по смисъла 
на чл.2, ал.1 ЗДОИ.  
 За да се произнесе, Върховният административен съд 
съобрази: 
 Жалбата е срещу отказ - писмо с изх. №714/26.09.2002 г. 
по описа на Българска агенция за експортно застраховане" 
АД, подписано от М. Керемедчиев, зам. министър на 
икономиката, член на Междуведомствения съвет по експортно 
застраховане. Този съвет е създаден към Министерския съвет 
за провеждане на държавната политика при застраховане и 
презастраховане по този закон /чл.11 от закона/. Министърът 
на икономиката по право е председател на 
Междуведомствения съвет. Съветът се състои от 7 члена, 
предложени от лицата по чл.3, ал.1 от Правилника за 
дейността на Междуведомствения съвет по експортно 
застраховане, издаден на основание чл.13, ал.2 от закона. 
Министърът на икономиката по право е председател на 
Междуведомствения съвет. Функциите на председател в 
негово отсъствие се изпълняват от определен с негова 
заповед член на Междуведомствения съвет /чл.3, ал.2 от 
Правилника/. Видно от обжалвания отказ, той е подписан от 
М. Керемедчиев в качеството му на член на 
Междуведомствения съвет. 
 Разпоредбата на чл.5 ЗВАС определя подсъдността на 
Върховния административен съд с оглед издателя на 
обжалвания административен акт. М. Керемедчиев, зам. 
министър на икономиката, е подписал отказа в качеството му 
на член на Междуведомствения съвет. В това му качество, а и 
като зам. министър, той е извън кръга на посочените в чл.5 
ЗВАС органи, определени като издатели на актове, жалбите 
срещу които се разглеждат от Върховния административен 
съд. Липсва и изрично посочване в закон, че обжалваният 
отказ се разглежда от този съд. С оглед качеството на лицето, 
подписало отказа, не са налице и условията на препращащата 
норма на чл.36, ал.1 и 2 от Закона за административно 
производство. 
 Предвид изложеното жалбата е неподсъдна за 
разглеждане от Върховния административен съд и като такава 
следва да се остави без разглеждане. Определението, с което 
е даден ход по същество следва да се отмени и 
производството по делото се прекрати. Поради това, и на 
основание чл.20, ал.1, т.1 ЗВАС, Върховният административен 



съд, пето отделение, 
 

ОПРЕДЕЛИ: 
 
ОТМЕНЯ определението си от 26.11.2003 г. за даване ход по 
същество. 
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на фондация "Институт 
за пазарна икономика", представлявана от Красен Станчев - 
изпълнителен директор, срещу отказ за предоставяне на 
информация с изх.№ 714/26.09.2002 г. по описа на "Българска 
агенция за експортно застраховане" АД и 
ПРЕКРАТЯВА производството по делото. 
 
ИЗПРАЩА делото на Софийски градски съд по подсъдност. 
 
Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Жанета Петрова 
секретар:  ЧЛЕНОВЕ:  /п/ Екатерина 

Грънчарова 
/п/ Диана Добрева 

 

 


