
 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 
№ 6447 

 
 
 

 
 

гр. София,  29.11.2012 г.  

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
 

 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 33 състав, в 

публично заседание на 06.11.2012 г. в следния състав: 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Мария Ситнилска  

  
 
 
  

  

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер 

7222 по описа за 2012 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе 
предвид следното: 

 Производството е по чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния 

кодекс /АПК/ във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена 

информация /ЗДОИ/. 

 Делото е образувано по жалбата на Българската федерация по спортна стрелба, 

представлявана от Президента К. М. Ш. против решение № 21/03.07.2012 г. на 

Председателя на Комисията за достъп до обществена информация и Главен секретар 

на Министерството на физическото възпитание и спорта. Наведени са доводи за 

незаконосъобразност на оспорения административен акт, поради нарушение на 

материалния закон. Твърди се, че по  отношение на заявения в т. 1 и т. 2 от 

заявлението достъп до обществена информация е формиран отказ,  който 

противоречи на нормата на чл. 38 от ЗДОИ. Претендира се да бъде отменен отказа и 

задължен административния орган да предостави исканата информация. 

Ответникът - Председателя на Комисията за достъп до обществена информация и 

Главен секретар на Министерството на физическото възпитание и спорта, чрез 

процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата по 

съображения, изложени в депозираните по делото писмени бележки.   

Настоящият съдебен състав, след като се запозна с доказателствата по делото, 

прецени доводите на страните и съобрази законосъобразността на оспорения 

административен акт, намира жалбата за ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА, като 

подадена от надлежна страна-адресат на административен акт с неблагоприятни 

правни последици, в срока по чл. 149, ал. 2 от АПК. 



Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА по следните правни 

съображения: 

Административното производство е образувано по заявление за достъп до обществена 

информация вх. № ДИ-14-00-9/20.03.2012 г. на Президента на Българската федерация 

по спортна стрелба с искане за предоставяне на достъп до информация, описана в 4 

точки. 

С оспореното решение № 21/03.07.2012 г. е предоставен частичен достъп до търсената 

информация във формата на писмена справка, видно от която достъпът е предоставен 

единствено по отношение на информацията по т. 3 и т. 4 от заявлението. Липсва 

произнасяне по отношение на информацията по т. 1 и т. 2 от заявлението.     

Разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ изисква разглеждането на заявленията за 

предоставяне на достъп до обществена информация във възможно най-кратък срок, но 

не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. 

Непроизнасянето на административния орган в законния срока по заявената в т. 1 и т. 

2 от заявлението обществена информация  има за последица формиране на мълчалив 

отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК.  

По силата на чл. 38 от ЗДОИ административният орган е задължен в решението си за 

отказ за предоставяне на обществена информация да посочи правното и фактическо 

основание за отказ по този закон, при наличие на изпълнена процедура по глава Трета 

от закона (чл. 24 и сл.). Така визираната правна норма обоснова извод за 

недопустимост на волеизявлението на задължените по ЗДОИ субекти под формата на 

„мълчалив отказ”. Неспазването на установената форма само по себе си представлява 

основание за отмяна на административния акт по смисъла на чл. 146, т. 2 и това е така, 

тъй като този пропуск възпрепятства от една страна упражняването на съдебен 

контрол, а от друга е пречка за упражняване на правото на защита на адресата на акта. 

Неизлагането на фактическите и правни основания за постановения отказ не може да 

бъде санирано посредством излагането на мотиви за неговото постановяване в 

депозираните по делото писмени бележки от пълномощника на ответника. 

Предвид изложеното, оспореният мълчалив отказ на Председателя на Комисията за 

достъп до обществена информация и Главен секретар на Министерството на 

физическото възпитание и спорта да се произнесе по т. 1 и т. 2 от заявлението за 

достъп до обществена информация следва да бъде отменен, а делото на основание чл. 

173, ал. 2  от АПК, следва да бъде върнато като преписка на административния орган 

за ново произнасяне по заявление вх. № ДИ-14-00-9/20.03.2012 г., подадено от 

Българската федерация по спортна стрелба, представлявана от Президента К. М. Ш. 

Българската федерация по спортна стрелба, представлявана от Президента К. М. Ш.. 

С оглед на това и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК и чл. 173, ал. 2 от АПК, 

Административен съд София-град, Второ отделение, 33  ти състав,  

 

       Р Е Ш И: 

 

ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Председателя на Комисията за достъп до обществена 

информация и Главен секретар на Министерството на физическото възпитание и 

спорта по заявление за достъп до обществена информация вх. № 

ДИ-14-00-9/20.03.2012 г., подадено от Българската федерация по спортна стрелба, 

представлявана от Президента К. М. Ш. Българската федерация по спортна стрелба, 

представлявана от Президента К. М. Ш.. 



ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Председателя на Комисията за достъп до обществена 

информация и Главен секретар на Министерството на физическото възпитание и 

спорта за ново произнасяне по заявление вх. № ДИ-14-00-9/20.03.2012 г., подадено от 

Българската федерация по спортна стрелба, представлявана от Президента К. М. Ш. 

Българската федерация по спортна стрелба, представлявана от Президента К. М. Ш.. 

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, Тричленен 

състав в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 

 

                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  
  
 
 


