
РЕШЕНИЕ 
 

№ 3085 

София, 18.03.2016 
 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
 

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II 

колегия, в съдебно заседание на осемнадесети февруари в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АНЧЕВА 

ЧЛЕНОВЕ: ЙОВКА ДРАЖЕВА 

ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА 

КАЛИНА АРНАУДОВА 

МИРОСЛАВА КЕРИМОВА 

при секретар  Мария Попинска  и с участието 

на прокурора  Цветко Главеев изслуша докладваното 

от съдията КАЛИНА АРНАУДОВА  
по адм. дело № 354/2016.  

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуания кодекс (АПК). 

Образувано е по касационна жалба подадена от министъра на икономиката срещу решение № 

12468 от 23.11.2015 г. постановено по адм. дело № 140 по описа за 2015 г. на Върховен 

административен съд (ВАС), пето отделение. 

Касационният жалбоподател, чрез процесуалния си представител, счита, че обжалваното 

решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон. Сочи, че съдът не е взел 

предвид обстоятелството, че заявителят не е посочил какво цели с исканата информация. 

Съгласно оборимата презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес, въведена с 

пар. 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за достъп до обществена 

информация (ЗДОИ), надделяващ обществен интерес е налице, само когато чрез исканата 

информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на 

прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от ЗДОИ. Доказан „надделяващ обществен 

интерес” е условието, при което се елиминира законовата пречка за пречка за предоставяне 

на търсената информация. Презумпцията за надделяващ обществен интерес по ЗДОИ е 

установена в полза на заявителя, но тя следва да бъде заявена, за да може органът да поеме 

доказателствената тежест евентуално за оспорване на съществуването й. З. не се е позовал на 

„надделяващ обществен интерес”, нито е посочил факт, касаещ наличие на корупция или 

злоупотреба с власт, липса на прозрачност и отчетност. Като е взел предвид посочените по-

горе обстоятелства и е отчел изричното несъгласие на третото лице за предоставяне на 

достъп до исканата информация, административният орган е издал законосъобразен акт. Той 

не е имал възможност да прави преценка за наличието на надделяващ обществен интерес и 

евентуално да докаже липсата на такъв, тъй като заявителят не е изпълнил задължението си 

да посочи целите на исканата информация. Същевременно, съгласно чл. 67, ал. 5 от Закона за 

експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна 

употреба, Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на 

оръжията за масово унищожаване (Междуведомствената комисия) и министърът на 

икономиката, в качеството си на контролни органи, са длъжни да не разгласяват служебната, 

производствената и търговската тайна на проверяваните лица, освен когато това се налага по 

силата на международни задължения на Република България. Естеството на исканите 

документи е такова, че съдържат данни, представляващи търговска тайна, която третото лице 

е задължено да опазва по силата на договорните си отношения. Във връзка с възникналия 
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инцидент в завод М. на 01.10.2014 г. е образувано и е висящо досъдебно наказателно 

производство – ДП № 51/2014 г. по описа на Националната следствена служба (НСлС). 

Всички документи, налични в Министерство на икономиката и касаещи конкретния случай, 

са приложени по цитираното производство. Информацията по него следва да е тайна за 

всички. Предвид изложеното прави искане решението да бъде отменено и съдът да се 

произнесе по съществото на спора, като остави в сила оспореното решение № РД-16-1485 от 

25.11.2014 г. на министъра на икономиката и енергетиката. 

Ответникът – П. П. Троянски, лично и чрез процесуалния си представител, изразява 

становище за неоснователност на касационната жалба, по съображения изложени в 

депозирани по делото писмени бележки. Прави искане към съда касационната жалба да бъде 

отхвърлена като неоснователна и решението на тричленния състав на ВАС да бъде оставено в 

сила.  

Оветникът – Министърът на енергетиката, не изразява становище по касационната жалба.  

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение 

за неоснователност на касационната жалба. 

Върховният административен съд, петчленен състав, като се запозна със събраните по делото 

доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените 

касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 от АПК, намира за установено от фактическа и 

правна страна следното: 

Касационната жалба е допустима, като подадена в срока по чл. 211 от АПК от надлежна 

страна, имаща право и интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.  

Разгледана по същество касационната жалба е неоснователна. 

С обжалваното в настоящето производство решение № 12468 от 23.11.2015 г. постановено по 

адм. дело № 140 по описа за 2015 г. на ВАС, пето отделение, е отменено решение № РД-16-

1485 от 25.11.2014 г. на министъра на енергетиката и министъра на икономиката и 

административната преписка е изпратена на министъра на икономиката, за произнасяне по 

заявление вх. № 92-00-1710 от 27.10.2014 г., подадено от П. П. Троянски, съгласно указанията 

по прилагане и тълкуване на закона, дадени в мотивите на решението. 

За да постанови решението си, съдът е установил, че П. П. Троянски (жалбоподател) и О. Ц. 

(който не е страна по спора) са поискали със заявление вх. № 92-00-1710 от 27.10.2014 г. от 

министъра на икономиката и енергетиката достъп до информация, представляваща копие от 

издадени разрешения за трансфер на оръжие след 23.09.2009 г. от Междуведомствената 

комисия, касаещи [фирма] и данни за преразглеждане и/или актуализиране на разрешение за 

трансфер на оръжие № 007699 от 04.09.2008 г. на [фирма], както и последващи разрешения 

ако има такива. С писмо вх. № 32-00-1710 от 07.11.2014 г., изпратено от [фирма], по повод 

запитване на основание чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ от министъра на икономиката и енергетиката, 

дружеството е изразило изрично несъгласие да бъде предоставена исканата информация по 

заявлението на П. П.. С решение № РД-16-1485 от 25.11.2014 г. на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 

от ЗДОИ, издадено съвместно от министъра на енергетиката и министъра на икономиката, е 

отказан достъп до обществена информация по заявление вх. № 92-00-1710 от 27.10.2014 г., 

подадено от П. П. и О. Ц.. Отказът е обоснован с факта, че информацията се отнася до трето 

лице, което изразява изричното си писмено несъгласие за нейното разкриване. При така 

установената фактическа обстановка, съдът е приел, че решението е издадено от компетентен 

орган, при липса на съществени нарушения на административнопроизводствените правила, 

но в нарушение на материалноправните норми на ЗДОИ. Изложил е, че съгласно чл. 37, ал. 1, 

т. 2 от ЗДОИ основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е 

налице, когато достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено 

съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на 

надделяващ обществен интерес (съгласно пар. 6 от ДР на ЗДОИ). Посочил е, че с пар. 5 от ДР 

на ЗДОИ е създадена оборима презумпция, според която, до доказване на противното, 

обществен интерес от разкриването на дадена информация е налице в посочените в нормата 

хипотези. Приел е, че в оспореното решение не са изложени никакви съображения по какъв 



начин се отнася исканата информация до третото лице, респективно какви негови интереси 

биха били засегнати, което не позволява да бъде осъществена преценка дали се налага 

тяхната защита, чрез ограничаване на правото на свободен достъп до обществена 

информация. При липсата на подробно изложени факти, обосноваващи правното основание 

по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, включително и относно наличието или не на надделяващ 

обществен интерес, съдът е обосновал правен извод за незаконосъобразност на оспореното 

решение. Приел е, че решението следва да бъде отменено, а преписката върната за 

произнасяне на компетентния орган - министъра на икономиката, с указания при 

постановяването на акта си същият да съобрази, че исканата информация представлява 

обществена информация по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ, а ограничаването на достъпа до нея 

следва да бъде обосновано (и доказано) с конкретни факти и обстоятелства, включително и 

липсата на надделяващ обществен интерес. 

Решението е правилно. 

Обжалваното в настоящето производство решение е постановено при точно установена 

фактическа обстановка, въз основа на която правилно е приложен материалният закон. 

Изложените в решението мотиви за незаконосъобразност на оспорения административен акт 

се споделят от настоящия съдебен състав.  

Основанието за отказ за предоставяне на обществена информация, при заявено несъгласие от 

страна на третото лице, се съдържа в разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ и преценката 

за законосъобразността на постановения отказ следва да се извърши съобразно посочената 

разпоредба. В нея е регламентирано, че основание за отказ за предоставяне на достъп до 

обществена информация е налице, когато достъпът засяга интересите на трето лице и няма 

негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, 

освен в случаите на надделяващ обществен интерес. В представеното по делото писмо 

изпратено от [фирма] на 07.11.2014 г., третото лице, с което е свързана исканата обществена 

информация, не е посочило по какъв начин предоставянето й би могло да засегне неговите 

интереси. Мотиви в тази насока не са изложени и в обжалвания административен акт, което 

обстоятелство правилно е взето предвид от тричленния състав на ВАС. Видно от редакцията 

на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, при несъгласие на третото лице е налице е основание за отказ, в 

случаите, в които достъпът засяга неговите интереси, а такова засягане по делото не е 

установено. Наред с това, съгласно посочената разпоредба, не е налице основание за отказ, 

дори и в случай на засегнати интереси на третото лице и изрично заявено от него несъгласие, 

при надделяващ обществен интерес. Съгласно легалното определение в пар. 1, т. 6 от ДР на 

ЗДОИ „надделяващ обществен интерес” е налице, когато чрез исканата информация се цели 

разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и 

отчетността на субектите по чл. 3 от ЗДОИ. Правилно в решението на тричленния състав на 

ВАС е прието, че в решението за отказ за достъп до обществена информация не са изложени 

и факти относно наличието или не на надделяващ обществен интерес от достъпа до исканата 

информация. Безспорно, за да възникне задължение за субекта по чл. 3 от ЗДОИ да 

предостави достъп до обществена информация, правото трябва да бъде надлежно упражнено 

по реда на чл. 24 и сл. ЗДОИ от заявителя, както и да съдържа описание на исканата 

информация (чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ). Неправилно е обаче изложеното в касационната 

жалба съображение, че за да отговаря заявлението на законовите изисквания, в него трябва да 

са посочени целите за които информацията се иска. В разпоредбата на чл. 25, ал. 1, т. 1 – т. 4 

от ЗДОИ е регламентирано съдържанието на заявлението за предоставяне на достъп до 

обществена информация и видно от нея, целите на исканата информация не са сред 

задължителните му реквизити. Изложеното в касационната жалба възражение, че исканите 

документи съдържат данни, представляващи търговска тайна, не е посочено като 

съображение за отказ в административния акт, поради което основателността му не може да 

бъде обсъждана за първи път в настоящето производство. За първи път в касационната 

жалба, като основание за отказ от предоставяне на исканата информацията са наведени и 

съображения за наличие на висящо досъдебно наказателно производство – ДП № 51/2014 г. 
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по описа на НСлС, по което се твърди, че се съдържа исканата от заявителя информация. 

Наличието на досъдебно производство, както и неговия предмет, не са установени в хода на 

настоящето производство, поради което хипотезата на чл. 4, ал. 1 от ЗДОИ също не може да 

бъде обсъждана. Предвид изложеното доводите на касационния жалбоподател не 

обосновават различен от направения от тричленния състав на ВАС правен извод и са 

неотносими към преценката за правилността на постановеното съдебно решение. При липса 

на касационни основания водещи до отмяната му, решението следва да бъде оставено в сила. 

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, Върховният 

административен съд, петчленен състав, 

РЕШИ: 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 12468 от 23.11.2015 г. постановено по адм. дело № 140 по 

описа за 2015 г. на Върховен административен съд, пето отделение. 

Решението е окончателно. 
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