
ЧРЕЗ ВЪРХОВНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ПЕТО ОТДЕЛЕНИЕ
ПО А.Д.№ 7721/02г.

М О Л Б А

от
 
Алексей Юрданов Лазаров,

жалбоподател по 
адм. д. № 7721/ 02г. на ВАС V-то отд.,
адрес: София 1000, ул.”Три уши” № 3, ет.4
чрез адв. Александър Кашъмов

ЗА ОТМЯНА НА:
Решение № 5188/03г. на ВАС-петчленен с-в
по а.д.№ 791/03г.

НА ОСНОВАНИЕ:
Чл.231, ал.1, б.”а” от ГПК вр. с чл.11 от ЗВАС

Уважаеми Госпожи /Господа/ Съдии,

Обръщам се към Вас в предвидения от закона срок с молба за отмяна на 
влязлото  в  сила  решение  на  ВАС  –  петчленен  състав  по  а.д.№  791/03г., 
постановено на 27.05.03г. Открито е ново писмено доказателство от съществено 
значение за делото, което при решаването му не можеше да ми бъде известно. 
Поради  това  е  налице  основание  за  отмяна  на  влязлото  в  сила  решение  на 
касационната инстанция № 5188/03г. по а.д.№ 791/03г. 

1. С решение № 5188/03г. ВАС-петчленен с-в приема, че “В съответствие 
с  чл.  22,  ал.  2  от  ЗАП,  мълчаливият  отказ  по  заявлението  ми  за  достъп  до 
обществена информация е могъл да бъде обжалван в 14-дневен срок, считано от 
21.06.2002 г., или до 5.07.2002 г. Жалбата е депозирана в съда след тази дата - на 
8.07.2002  г.,  поради  което  е  просрочена  и  като  такава  е  процесуално 
недопустима”. Тази фактическа констатация на съда не съответства на истината 
– всъщност жалбата е депозирана на 5.07.03г., когато е изпратена по пощата до 
министерския  съвет  /МС/,  откъдето  впоследствие  е  депозирана  в  съда  в 
съответствие  с  чл.16,  ал.1  от  ЗВАС.  Новооткритото  писмено  доказателство 
представлява  документ  от  “Български  пощи”,  с  който  се  удостоверява,  че  с 
обратна  разписка  №  22344  от  05.07.02г.  е  изпратено  писмо  по  пощата  от 
фондация “Програма Достъп до информация” до Министерския съвет. В плика 
се съдържаше жалбата ми, която беше изготвена от адв. Александър Кашъмов и 
подписана от мен, като за адрес на изпращача за удобство и респект решихме да 
посочим  адреса  на  Фондация  “Програма  Достъп  до  информация”,  в  която 



работи  адв.  Кашъмов.  Следователно  жалбата  е  била  изпратена  в  срок,  което 
означава, че е допустима.

2. Новооткритото доказателство е от съществено значение за делото, тъй 
като засяга самото ми право на правосъдие. От него е видно, че съм подал жалбата 
си в срок, респ. е налице абсолютната процесуална предпоставка за разглеждането 
й и постановяване на решение по съществото на спора. Понастоящем решение по 
съществото  на  спора  липсва  именно  защото  ВАС-  петчленен  състав  прие,  че 
жалбата не е била подадена в срок, поради което я остави без разглеждане. По 
същество  това  представлява  отказ  от  правосъдие,  който,  в  светлината  на 
новооткритото  доказателство,  се  явява  незаконосъобразен  и  неотменянето  на 
касационното  решение  би  накърнило  основно,  предвидено  в  чл.120,  ал.2  от 
Конституцията  право  на  жалбоподателя  –  достъп  до  съд  при  засягане  от 
административни актове. 

3. Новооткритото писмено доказателство не можеше да ми бъде известно. 
Това е така поради следното: 

А.  В  качеството  си  на  жалбоподател  не  бях  наясно,  че  е  необходимо 
представянето  на  доказателство,  че  жалбата  е  била  подадена  в  срок.  Пред 
първоинстанционния  съд –  видно  от  протокола  от  заседанието,  състояло  се  на 
12.11.2002г. по а.д.№ 7721/02г. на ВАС- пето отделение, възражение за пропуснат 
срок не е направено нито от представител на ответника /такъв не се е явил/, нито 
от  прокурора.  От  същия  протокол  е  видно,  че  тричленният  състав  на  ВАС  е 
изпълнил разпоредбите на чл.107 от ГПК и не е намерил процесуални пречки за 
даване  на  ход  на  делото.  В  решението  на  тричленния  състав  на  ВАС  под  № 
12234/02г.  се  констатира,  че  “няма  данни  за  изпращането  й  /на  жалбата/  по 
пощата”, но “без значение е обаче изтекъл ли е срокът за обжалване...”. Поради 
естеството на  тълкуването на  закона,  което  приема в  това  решение,  съдебният 
състав не е счел за необходимо да изследва по нататък въпроса за спазването на 
процесуалния срок за подаване на жалба. 

Б.  В  периода  на  процесуалните  действия  между  двете  инстанции 
ответникът  продължава  да  не  заема  становище за  просроченост на  жалбата.  В 
пункт 2 от касационната жалба главният юрисконсулт на МС прави идентична 
констатация с тази на тричленния състав, без да отива по-далече и да твърди, че 
съществуват  доказателства,  че  жалбата  е  просрочена  -  “По  делото  съдът 
установява, че не може да се направи констатация дали жалбата е подадена в срок 
...”. Въпреки че в жалбата си ответникът счита решението за порочно поради това, 
че съдът  е  излязъл извън своите  компетенции,  той не  твърди просроченост  на 
жалбата,  което е  естествено,  тъй като е  знаел истината – при подписването на 
обратната разписка неговият служител  е видял на коя дата писмото е подадено по 
пощата.  Следователно  въпросът  за  просрочието  й  не  е  бил  в  пределите  на 
касационната жалба, поради което аз, както и адв. Кашъмов в качеството си на мой 
процесуален представител, се ограничихме със защитна позиция по отношение на 
доводите от касационната жалба.

В.  В  съдебното  заседание  пред  касационната  инстанция  възражение  за 
пропуснат срок отново не е направено нито от представител на ответника /какъвто 
не  се  е  явил/,  нито  от  прокурора.  От  протокола  от  заседанието  от  14.03.03г.  е 
видно, че петчленният състав на ВАС е изпълнил разпоредбите на чл.107 от ГПК и 
не е намерил процесуални пречки за даване на ход на делото. 
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Г. За наличието на абсолютните процесуални предпоставки, една от които 
без съмнение е обусловеността на правото на жалба от давностен или преклузивен 
срок, съдът следва да следи служебно /проф. Ж. Сталев “Българско гражданско 
процесуално право”, София 2000, с. 188, п.V, .1, пар.2/. Нещо повече, той е длъжен 
не  само  да  следи,  но  и  да  извършва  проверка  за  наличието  на  абсолютните 
процесуални  предпоставки  /цит.  съч.  с.  189/,  което  включва  и  събирането  на 
доказателства,  вкл.  даването  на  възможност  на  страните  да  отстранят 
нередовностите /арг. от чл.100, ал.1 от ГПК/. Въпреки че чл.100 от ГПК обхваща 
само обстоятелствата по чл.98 – 99 от ГПК, даването на възможност от съда на 
страните  за  отстраняване  на  нередовностите  следва  да  се  приеме  за  всички 
останали  абсолютни процесуални  предпоставки  /loc.  сit./.  Аргумент  за  това  се 
съдържа и в чл.108 от ГПК, според който извън хипотезата на чл.100 въпросът за 
допустимостта /редовността/ на жалбата следва да се реши в открито заседание, 
т.е.  с  участието на  страните,  които съгласно правото си на  участие в  процеса, 
могат  да  вземат  отношение към поставените  въпроси,  вкл.  да  се  ангажират да 
представят доказателства. Причината за това е, че така се гарантира правото на 
достъп до правосъдие. 

Д. Тъй като преграждането на хода на делото засяга правото на достъп до 
правосъдие,  законът  предвижда  възможността  страните  да  обжалват  тези 
определения – чл.213 – 217 от ГПК. В случая, с акта си по а.д.№ 791/03г. ВАС- 
петчленен състав се е произнесъл не по съществото на делото, а по допустимостта 
на  жалбата.  Въпреки  че  това  произнасяне  по  допустимостта  е  първо  по 
инстанционния си ред, то не подлежи на по-нататъшно обжалване, което означава 
едноинстанционност на съдебното производство и е в нарушение на закона. 

При  констатирането  на  нередовност  досежно  срока  на  жалбата  съдът 
следваше  или  да  насрочи  ново  заседание  с  изслушването  на  страните,  или  да 
констатира  наличието  на  съществено  нарушение  на  процесуалните  правила  от 
предходната инстанция и да върне делото за ново разглеждане съгласно чл.40, ал.2 
от ЗВАС, с цел да осигури необходимата гаранция за правото на жалбоподателя на 
правосъдие. 

Тези  правни  въпроси  не  могат  да  бъдат  поставяни  пред  настоящата 
инстанция, но в случая ги изтъквам с цел да подчертая добросъвестността си, тъй 
като не бях в състояние да очаквам, че следва да бъде представено съответното 
писмено  доказателство,  удостоверяващо   спазването  на  срока,  без  да  е  бил 
повдигнат този въпрос по време на съдебното производство.  

Е. Нещо повече, практика на Върховния административен съд е, в случаите, 
когато  не  е  налице  доказателство  за  пропуснат  срок,  да  се  приема  в  полза  на 
жалбоподателя,  че  същият  е  спазен.  Обикновено  тежестта  на  доказване  на 
обстоятелството, че срокът е бил пропуснат, се възлага на ответника по делото. 

Предвид  и  на  основание  горното  моля  съда  да  отмени  влязлото  в  сила 
решение № 5188/03г. на ВАС-петчленен с-в и да върне делото за ново разглеждане. 

Приложения: 
1. Служебна бележка от Фондация “Програма Достъп до информация”
2. Удостоверение от Софийска централна пощенска станция с изх. № 192 

К 19/26.09.2003г.
3. Копие от молбата за отмяна и приложенията за МС

С уважение:
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