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гр. София,  11.10.2018 г.  

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 31 състав, 

в закрито заседание на 11.10.2018 г. в следния състав: 

СЪДИЯ: Веселина Женаварова  

  

 
 
  

  

 като разгледа дело номер 9309 по описа за 2018 година докладвано от 
съдията, и за да се произнесе взе предвид следното: 

 Производството е по реда на чл. 197 и сл. от АПК.  

Образувано е по жалба от Г. Д. Ш. срещу Решение №РД 11-1551/10.08.2018г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, с което е 

прекратено административното производство  по заявление за  достъп до 

обществена информация, постъпило в ЦУ на БАБХ по електронна поща  с 

вх.№10216/2018г. 

Становище по жалбата от ответника по нея не е представено. 

За да се произнесе по жалбата, съдът взе предвид следното: 

Административното производство пред БАБХ е образувано по заявление, подадено от 

името на Г. Д. Ш., за  достъп до обществена информация, постъпило в ЦУ на БАБХ 

по електронна поща  с вх.№10216/18.07.2018г. 

С уведомление изх.№4134-Ю/25.07.2018г. на гл.секретар на БАБХ, на 

жалбоподателката на основание чл.29, ал.2, изр.първо, предл. последно и чл.30, ал.1 

АПК е указано, че заявлението не е подписано и следва в тридневен срок от 

уведомяването й да потвърди подаденото от нейно име заявление със собственоръчен 

или електронен подпис. Уведомлението е връчено на 31.07.2018г. 

След като горните указания не са изпълнение в указания срок, с оспореното Решение 

№РД 11-1551/10.08.2018г. на изпълнителния директор на Българска агенция по 

безопасност на храните е прекратено административното производство  по заявление 

за  достъп до обществена информация, постъпило в ЦУ на БАБХ по електронна поща  

с вх.№10216/2018г. Така постановеният акт има характера на отказ по чл.197 АПК, 

жалбата против който се разглежда по реда на раздел ІV от Глава десета на АПК. 

По съществото на жалбата съдът взе предвид следното: 

Съгласно разпоредбата на чл.24, ал.2 ЗДОИ, заявлението за достъп до обществена 

информация се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път 

на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 или чрез платформата за достъп 
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до обществена информация по чл. 15в. В тези случаи не се изисква подпис съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 

23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при 

електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО 

(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги; т.е. не се изисква електронен подпис. 

Предвид изложеното съдът намира, че ще следва да отмети отказа и върне преписката 

на административния орган за решаване на искането по същество. 

Така мотивиран и на основание чл.200, ал.1 АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И : 

 

ОТМЕНЯ Решение №РД 11-1551/10.08.2018г. на изпълнителния директор на 

Българска агенция по безопасност на храните. 

ИЗПРАЩА на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на 

храните за решаване по същество преписката по заявление от Г. Д. Ш. за  достъп до 

обществена информация, постъпило в ЦУ на БАБХ по електронна поща  с 

вх.№10216/2018г. 

Определението не подлежи на обжалване. 

 

 

                                                                 СЪДИЯ: 
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