
 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 
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гр. София,  14.01.2015 г.  

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
 

 
 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 26 състав, 

в публично заседание на 17.12.2014 г. в следния състав: 

СЪДИЯ: Николина Янчева  

  
 
 
  

  

при участието на секретаря Ани Андреева, като разгледа дело номер 7161 

по описа за 2014 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе 
предвид следното: 

 Производството е по реда на чл. 145 - чл. 178 от 

Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка със Закона за достъпа до 

обществена информация /ЗДОИ/. 

Образувано е по жалба на Д. Ч. К. от [населено място],  [улица] срещу мълчалив 

отказ на кмета на район „Л.“, СО за предоставяне на достъп до обществена 

информация по заявление вх. № 00-ЗДОИ-2 от 30.04.2014 г. и срещу последвалото 

решение № РД-09-133/10.06.2014 г. на кмета на район „Л.“, СО, за предоставяне на 

пълен достъп до обществена информация по заявление вх. № 00-ЗДОИ-2 от 

30.04.2014 г.  

Жалбоподателката счита, че въпреки, че в оспореното решение е посочено, че й се 

предоставя пълен достъп до поисканата информация, в действителност това не било 

така. Поддържа се, че с решението е постановен отказ за предоставяне на информация 

по третия от поставените в заявлението въпроси - ако собствеността вече не е 

общинска или на общинско търговско дружество, да бъде предоставена информация 

как е извършена промяната на собствеността и предоставено копие от всички 

документи, свързани с тази промяна. 

В жалбата се поддържа, че от предоставените на жалбоподателката документи се 

установява, че с Решение № 609/28.06.2007 г. Столичният общински съвет е отменил 

режима за застрояване на УПИ V, VI и VII от кв.134а, м. „Л.“ и е разпоредил 

териториите им да се включат в зоната, отредена за парк „Дядо С. място“, като 

изпълнението на решението е възложено на кмета на Столична община в едномесечен 



срок от решението. Посочва се, че от предоставения на жалбоподателката Акт за 

частна общинска собственост № 4492 от 2001 г. същата е установила, че парцел VII от 

кв.134а, съдържащ 840 кв.м, представлява частна общинска собственост и е включен в 

капитала на  [фирма] на основание Решение № 61 по Протокол № 26 от 23.05.2001 г. 

на Столичния общински съвет. От предоставения й акт за публична общинска 

собственост № 5039 от 2011 г. жалбоподателката установила, че е актувана като 

публична общинска собственост територия - реално обособена част от УПИ I, 

предназначен за парк, с площ от 8517 кв.м., граничещ и с УПИ VII- за ЖС. От така 

представените документи К. е узнала, че липсват данни да е изпълнено решението на 

Столичния общински съвет от 2007 г., няма данни да е променено предназначението 

на УПИ VII, което преди 2007 г. е било отредено за жилищно строителство, нито има 

данни дали имотът продължава да е включен в капитала на търговско дружество или е 

налице отчуждителна сделка.  

При тези твърдения в жалбата, К. поддържа, че не било възможно гражданинът да си 

състави собствено цялостно и всестранно мнение на основата на цялата обективно 

съхранявана информация и документи от задължения субект, за дейността на 

задължения субект и най-вече, изпълнено ли е решението на Столичен общински 

съвет от 2007г., с което били нарушени принципите за „откритост, достоверност и 

пълнота на информацията“, прогласени в чл.6, т.1 ЗДОИ. Това според 

жалбоподателката, обосновавало нарушение на материалния закон. 

По изложените съображения се иска отмяна на оспореното решение. В открито 

съдебно заседание жалбоподателката лично и чрез пълномощника си адв. К., 

поддържа жалбата. Не претендира присъждане на разноски в производството. 

Ответникът, редовно уведомен, не изпраща представител и не изразява становище по 

жалбата.  

Софийска градска прокуратура, редовно уведомена, не изпраща представител и не 

встъпва в производството. 

 

Административен съд София-град, като взе предвид доводите на страните и прецени 

доказателствата по делото в тяхната съвкупност, и като извърши служебна проверка 

относно законосъобразността на оспорения административен акт на всички 

основания, предвидени в нормата на чл. 146 АПК, приема за установено следното от 

фактическа страна: 

Със заявление за достъп до обществена информация с вх. № 00-ЗДОИ-2 от 30.04.2014 

г. до кмета на район „Л.“, СО жалбоподателката е поискала да й бъде предоставена 

следната информация:  

1. Да й се отговори писмено чия собственост към датата на подаване на заявлението е 

парцел VІІ, кв. 134а, м. „Л. – ІІІ част“; 

2. Да й се предостави копие на хартиен носител от актуалните документи за 

собственост; 

3. В случай, че собствеността не е общинска или на общинско търговско дружество да 

й бъде предоставена освен подробна информация как е извършена промяната в 

собствеността и копие от всички документи, свързани с тази промяна. 

По повод постъпилото заявление е постановено решение № РД-09-133/10.06.2014 г. 

на кмета на район „Л.“, СО, за предоставяне на достъп до обществена информация. 

Видно от мотивите на същото, административният орган е приел, че исканата 

информация е обществена, налице е преобладаващ обществен интерес, във връзка с 



което е разрешен пълен достъп до поисканата информация чрез предоставяне на 

копия на хартиен носител от следните налични документи: 

- Акт за Акт за частна общинска собственост № 4492/29-О6.2ОО1 г. 

- Решение № 609/28.06.2007 на Столичен общински съвет; 

- Акт за публична общинска собственост № 5039/28.07.2011 г.; 

- Писмо (запитване) на гл. архитект на район „Л.“ до Н“АГ“- СО, наш № 

АБ-70-00-808(1)/10.01.2011 г. относно статута на УПИ V-689, УПИ VІ-669 и УПИ 

VІІ-„За ЖС“, кв. 134А, м. „Л.-III част по плана [населено място]“; 

- Отговор от гл. архитект на СО относно статута на УПИ VІІ-за ЖС, кв. 134а, м. 

„Л.- ІІІ част“. 

С решението на жалбоподателя е указано, че данните за собственост на граждани и 

техните организации са административна услуга, предоставяна от Агенция по 

вписванията. Съгласно чл. 8, т. 1 ЗДОИ информацията която се предоставя по реда на 

административното обслужване не се предоставя по реда на ЗДОИ, а видно от 

Списъка на унифицираните наименования на административни услуги (СУКАУ), 

попадащ в Административния регистър (вж. чл. 61, ал. 1. т. 2 във връзка с пар. 1, т. 2 

от Закона за администрацията)- в предоставяните от Агенцията по вписванията услуги 

попадат устните/писмените справки за вписани актове, включително издаване на 

заверени/незаверени преписи от актове за собственост и други документи. Указано е, 

че за точни данни, както и за. копия от актове относно частната собственост на 

граждани и техните организации, жалбоподателката следва да се обърне към Агенция 

по вписванията - Имотен регистър (Централно управление, като са указания точният 

административен адрес, телефон и уеб сайт. 

Не е спорно по делото, че жалбоподателката е получила на хартиен носител копия от 

документите, описани в оспореното решение, които са представени и приети като 

доказателства по делото. 

 

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: 

Жалбата е процесуално допустима. 

Насочена е срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен 

контрол за законосъобразност, съгласно изричната разпоредба на чл. 40, ал. 1 ЗДОИ. 

Подадена е в срок от активнолегитимиран субект, адресат на акта. 

Разгледана по същество жалбата е основателна. 

Процесният административен акт за предоставяне на достъп до обществена 

информация е постановен от компетентен съгласно нормата на чл. 3, ал. 1 във вр. с чл. 

28, ал. 2 ЗДОИ орган – кметът на район „Л.“, СО. 

Оспореният акт е издаден в предвидената в чл. 38 ЗДОИ писмена форма, но при 

допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в 

противоречие с материалноправните норми поради следните съображения: 

Съгласно нормата на чл. 3, ал. 1 ЗДОИ, същият закон се прилага за достъп до 

обществена информация, която се създава или съхранява от държавните органи или 

органите на местно самоуправление в Република Б.. Предмет на заявлението може да 

бъде обществена информация, каквато според легалното определение на чл. 2, ал. 1 

ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република Б. и даваща 

възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на 

задължените по закон субекти. Понятието „обществена информация“ следва да бъде 

възприемано като сведение, знание за някого или нещо, свързано с обществения 
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живот в страната. Тази обществена информация може да се съдържа в документи или 

други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените 

по ЗДОИ субекти. Поисканата от жалбоподателката информация, както правилно е 

приел и административният орган, попада в обхвата на легалното определение по чл. 

2, ал. 1 ЗДОИ, доколкото би й помогнала при формиране на собствено мнение 

относно дейността на кмета на Столична община, като орган на местната 

изпълнителна власт, съответно Столичния общински съвет, като орган на местно 

самоуправление, а също и общинската администрация, и как те изпълняват своите 

функции, свързани с управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост. 

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа 

три имена и адрес на заявителя, описание на исканата информация и предпочитаната 

форма за предоставяне на достъп до исканата информация (чл. 25, ал. 1 ЗДОИ). В 

съответствие с нормата на чл. 27, ал. 1 ЗДОИ, органите са длъжни да се съобразят с 

предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация, освен в 

трите хипотези, посочени в същата правна норма, които не са налице в процесния 

случай. 

От събраните и обсъдени писмени доказателства, се установи, че жалбоподателката е 

поискала достъп до обществена информация, като е подала заявление, отговарящо на 

изискванията за редовност по чл. 25, ал. 1 ЗДОИ, в което изрично е посочена, в 

съответствие с нормата на чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗДОИ, предпочитаната форма за 

предоставяне на достъп до исканата информация – по т. 1 от заявлението е поискана 

писмена информация за посочените в заявлението обстоятелства, по т. 2 – поискано е 

предоставяне на копия от документи на хартиен носител, а по т. 3 е поискана 

информация относно принадлежността на правото на собственост върху посочения в 

заявлението недвижим имот – УПИ VІІ, кв. 134а, м. „Л. – ІІІ част“ и в случай, че 

същото не принадлежи на общината или на общинско търговско дружество е 

поискана информация, съдържаща данни как е извършена промяната в собствеността 

и предоставяне на копия от всички документи, свързани с тази промяна. 

С оспореното решение, административният орган е предоставил на жалбоподателката 

копия от пет документа, описани в решението, което, според настоящия съдебен 

състав, удовлетворява заявлението в частта на т. 2.  

Ответникът не е предоставил достъп до поисканата с т. 1 от заявлението информация, 

нито е постановил изричен отказ по заявлението в тази му част. По т. 1 от заявлението 

жалбоподателката е поискала еднозначен отговор на въпроса кому принадлежи към 

датата на подаване на заявлението правото на собственост върху УПИ VІІ, кв. 134а, м. 

„Л. – ІІІ част“. Подобна информация същата не е получила. От представените копия 

на документи и при условие, че не са предприети последващи разпоредителни 

действия (каквато информация не се съдържа в процесното решение), би могъл да 

бъде направен изводът, че същият имот представлява публична общинска 

собственост. Този извод обаче е резултат от анализ на представените документи, 

който анализ изисква един минимум познания, с каквито не следва да бъде натоварван 

заявителят. На последния законът е предоставил субективното право да извърши 

преценка за формата, в която желае да му бъде предоставена информацията и органът 

е задължен да се съобрази с поисканата форма за достъп до обществена информация. 

В т. 1 от заявлението си жалбоподателката е поискала писмено да й бъде отговорено 

чия е собствеността на УПИ VІІ, кв. 134а, м. „Л. – ІІІ част“, т.е. тя е пожелала 

необходимият правен анализ на документите, удостоверяващи правото на 



собственост, да бъде извършен от административния орган и същият да се обвърже с 

едно удостоверително изявление по този въпрос. В процесния случай информация по 

т. 1 от заявлението във формата, поискана от заявителя, при липса на изключенията по 

чл. 27, ал. 1 ЗДОИ, административният орган не е предоставил, нито пък мотивирано 

е отказал предоставяне на тази информация. 

Наред с това, с оспореното решение не е предоставена и поисканата в т. 3 от 

заявлението информация, която е свързана с информацията по т. 1 – в случай, че 

правото на собственост върху посочения в заявлението недвижим имот – УПИ VІІ, кв. 

134а, м. „Л. – ІІІ част“, не принадлежи на общината или на общинско търговско 

дружество, да бъде предоставена информация, съдържаща данни как е извършена 

промяната в собствеността и бъдат предоставени копия от всички документи, 

свързани с тази промяна. В оспореното решение липсва отговор на поставения въпрос, 

а по изложени в предходния абзац мотиви, не може да бъде вменено задължение на 

заявителя да разполага с нужните знания, за да извърши правен анализ на 

представените документи и едва въз основа на този анализ, да формира мнение 

относно дейността на задължените по закона субекти. В случай, че правото на 

собственост принадлежи на общината и това обстоятелство беше надлежно 

декларирано в решението, то отпада необходимостта от предоставяне по т. 3 от 

заявлението на информация, съдържаща данни как е извършена промяната в 

собствеността и предоставяне на копие от всички документи, свързани с тази 

промяна.  

Липсата предоставена информация по т. 1 и т. 3 от заявлението във формата, посочена 

от заявителя съставлява мълчалив отказ. Същият е незаконосъобразен поради 

съществени нарушения на административнопроизводствените правила и 

несъответствие с материалния закон, и двете представляващи основания за отмяна, 

съгласно чл.146, т.3 и т.4 АПК. 

По делото е установено, че в срока по ЗДОИ задълженият административен орган не е 

предоставил на заявителя информацията по т. 1 и т. 3 от заявлението, нито е 

постановил мотивиран отказ, като заявителят е депозирал жалба до съда срещу 

мълчаливия отказ за произнасяне по искането му в тези части. 

Разпоредбите на ЗДОИ уреждат обществените отношения, свързани с правото на 

достъп до обществена информация. При анализа на законовите разпоредби относно 

реализацията на тези отношения се налага изводът, че задълженият субект по чл. 3 от 

същия закон дължи мотивирано писмено произнасяне. Този извод се потвърждава от 

изричните разпоредби на чл. 28, ал. 2 ЗДОИ, изискваща писмено уведомяване на 

заявителя за взетото решение, чл. 38 и чл. 39 ЗДОИ, въвеждащи изисквания за форма 

и съдържание на административното решение, връчване на решението за отказ за 

предоставяне достъп до обществена информация.  

Следователно, налице е законов императив за писмено произнасяне по заявлението, 

включително и при отказ. Непроизнасянето по всички части на заявлението, формира 

мълчалив отказ по точките, по които липсва изрично произнасяне, който отказ 

противоречи  на нормите на ЗДОИ и подлежи на отмяна само на това основание. 

По изложените мотиви и като приема, че мълчаливият отказ за произнасяне по 

заявление, подадено по реда на ЗДОИ, в това число и частичният такъв (какъвто е 

процесният случай) е недопустим, тъй като административният орган е длъжен да се 

произнесе изрично по него, както и да уведоми заявителя за това произнасяне, същият 

следва да бъде отменен на основание чл. 146, т. 3 и т. 4 АПК, като се задължи органът 
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да се произнесе изрично по т. 1 и т. 3 на заявление вх. № 00-ЗДОИ-2 от 30.04.2014 г. с 

мотивирано решение по реда и в сроковете на ЗДОИ, в случай, че такава информация 

е налична при него, а ако не е – да отговори писмено по посочения в закона ред. 

Предвид обстоятелството, че с изричния административен акт - решение № 

РД-09-133/10.06.2014 г. на кмета на район „Л.“, СО, административният орган се е 

произнесъл по т. 2 от заявлението и е предоставил в пълнота поисканите документи, 

съдът намира, че жалбата срещу изричния административен акт е неоснователна и 

следва да бъде отхвърлена. 

С оглед липсата на претенции за присъждане на разноски, по аргумент за противното 

на чл. 81 ГПК, този въпрос съдът не обсъжда. 

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, и чл. 173, ал. 2 АПК, 

Административен съд София – град   

 

Р Е Ш И: 

 

ОТМЕНЯ по жалба на Д. Ч. К. от [населено място],  [улица] мълчалив отказ на кмета 

на район „Л.“, СО за предоставяне на достъп до обществена информация по т. 1 и т. 3 

от заявление вх. № 00-ЗДОИ-2 от 30.04.2014 г. 

ИЗПРАЩА преписка на административния орган за произнасяне по т. 1 и т. 3 от 

заявление вх. № 00-ЗДОИ-2 от 30.04.2014 г. в сроковете и по реда на Закона за достъп 

до обществената информация и при съобразяване с мотивите на решението. 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. Ч. К. от [населено място],  [улица] срещу решение № 

РД-09-133/10.06.2014 г. на кмета на район „Л.“, СО. 

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му 

пред Върховния административен съд. 

 

 

СЪДИЯ: 

 

 
  
 
 


