
РАЗПОРЕЖДАНЕ 

по входящ номер No 11841 от 15.08.2022 
София, 06.10.2022 г. 

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в 
закрито заседание в състав: 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АНЧЕВА 
   

Производство по чл. 213а от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 
Постъпила е частна жалба с вх. № 11841/15.08.2022 г. на Сдружение с нестопанска 

цел "Българска федерация по автомобилен спорт", със седалище и адрес на управление в гр. 
София, р-н Младост, бул. "Асен Йорданов" № 4, представлявано от председателя на 
Управителния съвет Р. Дунев, срещу Определение от 21.07.2022 г., постановено по адм. 
дело № 6303/2022 г. по описа на Върховния административен съд – Седмо отделение. 

С оспореното определение, на основание чл. 166, ал. 2 АПК е спряно допуснатото 
предварително изпълнение на Заповед № РД-09-393/18.05.2022 г. на министъра на 
младежта и спорта, с която на основание чл. 24, ал. 1, т. 2, предл. 1-во от Закона за 
физическото възпитание и спорта, е отнет безсрочен спортен лиценз № 1, издаден на 
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност 
"АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за осъществяване на дейност на спортна 
федерация по чл. 18, ал. 2, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) за 
"автомобилен спорт". 

При извършената проверка на подадената частна жалба констатирах, че същата е 
процесуално недопустима на две самостоятелни основания: 

1) За да обоснове правния си интерес от търсената съдебна защита, жабоподателят 
поддържа, че по аргумент от разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗФВС, притежавайки лиценз 
за упражняване на същия вид спорт, е заинтересован от изхода на спора относно 
законосъобразността на отнемането на лиценза на предходния титуляр. 

Съгласно чл. 153 АПК страни по делото са оспорващият; органът, издал 
административния акт; както и всички заинтересовани лица. Към последната категория 
попадат субектите, за които оспореният административен акт е благоприятен. Наред с 
административния орган, те имат процесуалното положение на ответници по оспорването, 
т.к. са заинтересовани от отхвърлянето му. В групата на заинтересовани са и лицата, които 
са засегнати от акта, но които не са го оспорили. Те имат качеството на трети лица - 
помагачи на страната на оспорващия, т.к. са заинтересовани от отмяната на акта. 

Предвид предмета на спора по образуваното дело и с оглед факта, че Сдружение 
"Българска федерация по автомобилен спорт" не е било титуляр на отнетия спортен лиценз, 
не може да се приеме, че между жалбоподателя по делото и това Сдружение съществуват 
правоотношения, които да са тъждествени с тези между жалбоподателя и 
административния орган, за да има Сдружението (настоящ частен жалбоподател) 



качеството на необходим другар на една от главните страни в производството и да 
участвува като заинтересована страна в процеса. 

По аргумент от чл. 15 и чл. 27, ал. 1 АПК, надлежни страни в административното 
производство по чл. 24 ЗФВС са спортната федерация, чиито лиценз се отнема и 
министърът на младежта и спорта. Това са и страните в производството по съдебното 
обжалване (Сравн.: чл. 153, ал. 1 АПК, вр. с чл. 26, ал. 2 ЗФВС). Останалите лица не се 
явяват заинтересовани страни в съдебноадминистративното производство по оспорване на 
заповедта на министъра. Самият административен акт, както и евентуалното съдебно 
решение по спора за законосъобразността му, не рефлектират по какъвто и да е начин в 
правната сфера на трети лица, което да легитимира интерес от участие в делото. 
Непосредствено засегнато от оспорената заповед е сдружението, по отношение на чиито 
лиценз този акт има правопрекратяващо действие. Жалбоподателят не е титуляр на отнетата 
лиценция, поради което и не е адресат на административния акт и той не засяга пряко 
неговите права или законни интереси 

Правото на обжалване произтича от наличието на конкретно материално право или 
защитим от закона интерес, които се засягат от административния акт, респ. съдебното 
решение по спора за законосъобразността му. Решението, постановено в производство по 
чл. 26, ал. 2 ЗФВС засяга пряко законните интереси и създава задължения само за лицето - 
негов адресат. Сдружение "Българска федерация по автомобилен спорт" не е участник в 
административното правоотношение, развило се пред министъра и адресата на акта, нито 
заповедта на министъра засяга пряко и непосредствено неговите права и законни интереси, 
което обстоятелство да обуславя допустимостта на участието му във фазите на съдебния 
процес. Ето защо частната жалба е извън рамките на легитимацията по чл. 210 ал. 2, вр. с 
чл. 236 АПК и следва да бъде оставена без разглеждане. 

В същия смисъл виж Определение № 9746/16.07.2020 г., постановено по адм. дело 
№ 6596/2020 г. на Върховния административен съд, петчленен състав. 

2) Частната жалба е подадена на основание чл. 210, ал. 2, вр. с чл. 236 АПК от 
неучаствало в делото лице. Съгласно чл. 211, ал. 3 АПК, лицата по чл. 210, ал. 2 могат да 
обжалват решението до момента на влизането му в сила за страните по делото. 

От приложените на л. 698 и л. 699 съобщения се установява, че надлежните страни 
по делото (оспорващият и ответникът) са уведомени за постановеното по делото 
определение на 01.08.2022 г. и на 02.08.2022 г., поради което и на основание чл. 296, т. 2 
ГПК, вр. с чл. 144 АПК следва, че определението е влязло в сила на 10.08.2022 г. При това 
положение частната жалба с вх. № 11841/15.08.2022 г. е подадена след влизане в сила на 
определението за страните. Предвид това се явява процесуално недопустима, т.к. срокът по 
чл. 230 АПК е преклузивен и пропускането му погасява правото на лицата по чл. 210, ал. 2, 
вр. с чл. 236 АПК да оспорят постановеното по делото определение по реда на Глава 
тринадесета АПК. 

С оглед изложеното, частната жалба е просрочена и следователно процесуално 
недопустима и на това основание. 

Водим от горното и на основание чл. 213а, ал. 8, вр. с ал. 2 АПК, председателят на 
Седмо отделение на Върховния административен съд на Република България 

РАЗПОРЕДИ: 



ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба с вх. № 
11841/15.08.2022 г. на Сдружение с нестопанска цел 
"Българска федерация по автомобилен спорт", със 
седалище и адрес на управление в гр. София, р-н 
Младост, бул. "Асен Йорданов" № 4, представлявано от 
председателя на Управителния съвет Р. Дунев, срещу 
Определение от 21.07.2022 г., постановено по адм. дело № 
6303/2022 г. по описа на Върховния административен съд 
– Седмо отделение. 

Разпореждането подлежи на обжалване с частна 
жалба пред петчленен състав на Върховния 
административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването 
му. 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
 

 


