
РЕШЕНИЕ № 1643 

гр. Пловдив, 24.07.2019 г. 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

  

  

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ІІ-ри състав, в открито заседание на двадесет 

и четвърти юни през две хиляди и деветнадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ 

  

при секретар Стефка Костадинова като разгледа адм. дело № 1218 по описа за 2019 

година, за да се произнесе, взе предвид следното: 

  

Производството е по съединени за съвместно разглеждане жалби на В.Н.Д. *** и 

И.П.К. със съдебен адрес ***, и двете срещу частичен отказ за предоставяне на 

обществена информация, в Решение № 19ДОИ-20(1) от 08.04.2019 г. на Секретаря на 

Община Пловдив, по т.1 от заявление вх. № 19ДОИ-20/ 25.03.2019 г., подадено заедно от 

двете жалбодателки. В жалбите се твърди, че в тази част решението е незаконосъобразно 

и се иска отмяната му. В СЗ жалбодателките лично и чрез процесуални представители 

поддържат жалбите.  

Ответникът чрез процесуален представител оспорва жалбите. В писмено 

становище се излагат съображения в подкрепа на решението, в атакуваната му част. 

Жалбите са подадени в срок и от лица с правен интерес – заявители по искането 

и за които актът в оспорената му част е неблагоприятен, поради което са процесуално 

допустими. Разгледани по същество са основателни, по следните причини: 

1. Адресатът на подаденото заявление е задължен субект по смисъла на чл.3, ал.1 

от ЗДОИ. Общинска фондация „Пловдив 2019“ е създадена с Решение на Общински 

съвет – Пловдив, като неин учредител е Община Пловдив, която на практика е признала 

в мотивите на решението, че най-малкото съхранява исканата информация,  а от друга 

страна фондацията се финансира с бюджетни средства, при което изложените 

съображения, че фондацията била самостоятелно ЮЛ и нямало как чрез исканата 

информация по т.1 от заявлението жалбодателките да си съставят мнение за работата на 

Община Пловдив, са несъстоятелни. Впрочем самата фондация също представлява 

задължен субект по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДОИ,  като тук следва да се отбележи, че 

право на лицата, търсещи обществена информация, е да преценят към кого да насочат 

искането си, при което последното безспорно е отправено до компетентен орган. 

Последното личи ясно и от факта, че по останалите пунктове от заявлението, всички 

касаещи фондацията и дейността и,  е предоставен достъп до обществена информация, а 



за конкретната информация на практика е отказан достъп, при което е налице и косвено 

признание, че задълженият субект разполага с цялата поискана му информация, но не я 

предоставя по причини, посочени в мотивната част на решението.   

2. Исканата информация /какви са брутните и нетните възнаграждения на 

изпълнителния директор и на артистичния директор на фондацията/ е обществена  по 

смисъла на чл.2 от ЗДОИ, тъй като е свързана с обществения живот в Република България 

и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на 

задължените по закона субекти,  а конкретно в случая тъй като безспорно е насочена към 

изграждане на преценка за разходването на публични по своя характер средства, т. е. 

повишаване на прозрачността и отчетността на задължения субект/-и. Направеният в 

обратен смисъл извод от страна на административния орган е неправилен и в 

противоречие с легалната дефиниция на „обществена информация“, дадена в чл.2, ал.1 

от ЗДОИ.  

3. Вярно е, че съгласно чл.2, ал.5 от ЗДОИ  законът не се прилага за достъпа до 

лични данни, което вероятно е и мотивирало секретаря на Община Пловдив да откаже 

частично предоставянето на информация. В тази връзка е важно да се посочи, че в 

първата част на решението се обяснява, че информацията по т.1 представлявала лични 

данни и  в този смисъл не попадала в обхвата на чл.2 от ЗДОИ, като в същото време в 

диспозитивната част на решението се сочи, че се предоставя пълен достъп по поисканата 

със заявлението информация, но информацията по т.1  не фигурира в тази част на 

решението, поради което при наличие на мотиви за отказ и липса на достъп до част от 

информацията, следва да се приеме, че е налице частичен отказ за предоставяне на 

обществена информация, в Решение № 19ДОИ-20(1) от 08.04.2019 г. на Секретаря на 

Община Пловдив, по т.1 от заявлението вх. № 19ДОИ-20/ 25.03.2019 г., подадено от двете 

жалбодателки.  

4. В смисъла на посоченото по-горе решението не държи сметка, че е напълно 

възможно  една информация да е обществена и в същото време да съдържа лични данни. 

По всяка вероятност обаче не конкретно към тези лични данни /а дори и в тази хипотеза 

е налице възможност до достъп, което ще бъде разгледано по-долу в изложението/ са се 

стремели двете заявителки, а към същността на исканата информация, която както се 

каза  им дава възможност да си съставят собствено мнение относно дейността на 

задължените по закона субекти,  при това не само субективно мнение за тях самите, а и 

такова, което евентуално да бъде предоставено на обществото, предвид факта, че 

заявлението е подадено в качеството им на ******. Последното е само в допълнение на 

изложението, тъй като качеството на лицето, което иска информация е без значение, по 

аргумент от чл.4 от ЗДОИ.    

5. В разглеждания по-горе смисъл информацията за получените възнаграждения 

не представлява защитени лични данни. Независимо от това, дори и да се приеме, че все 

пак в случая става дума и за лични данни, е налице изключението по чл. 37, ал. 1, т. 2 от 

ЗДОИ за надделяващ обществен интерес, тъй като чрез исканата информация се цели 

изграждане на преценка за разходването на публични по своя характер средства, т. е. 

повишаване на прозрачността и отчетността на задължения субект, съгласно § 1, т. 6 от 

ЗДОИ, съдържащ легалната дефиниция на надделяващ обществен интерес. Освен всичко 

друго не е търсено и съгласие от т.нар. „трети лица“ за предоставяне на частите от 

исканата информация, която ги засяга, според твърдението на задължения орган, че 

исканата информация засяга трети лица, съответно за преценка на приложимите норми. 



Освен това в случая лицата очевидно са и съгласни /освен, че не са питани/, тъй като 

сами са изнесли в интернет пространството исканата информация /неофициално/, което 

обаче не влияе на допустимостта на жалбите, съответно не освобождава органа от 

задължението му да предостави поисканата информация по официален ред, както е 

поискана.  

6.Само за прецизност следва да се отбележи, че мотивите за отказа спокойно биха 

могли да бъдат ползвани /отделен въпрос е  доколко едно такова решение би било 

законосъобразно/ и по други или всички  пунктове от подаденото заявление, но там 

органът очевидно е преценил информацията като обществена и я е предоставил, а всички 

поставени  въпроси касаят отново фондацията и дейността и. В разглеждания смисъл по 

отношение на непредоставената информация е налице и нарушение на АПК и ЗДОИ, тъй 

като липсват данни за цялостно проведено производство, съответно събиране и преценка 

на относимите към искането доказателства, още повече, че самият закон използва 

термина „необходимо“ за случаите, в които се засягат интереси на трето лице, а също 

така предвижда при изрично несъгласие от третото лице в срока по ал. 1 на чл.31 от 

ЗДОИ, съответният орган да предостави исканата обществена информация в обем и по 

начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице. В 

случай на предоставяне на обществена информация по реда на ЗДОИ, която съдържа 

лични данни, възможно условие за допустимост на обработването, под формата на 

разпространяване и предоставяне на данните е именно разпоредбата на чл.31 от ЗДОИ, 

каквото становище е изразявала КЗЛД по други производства.  

7.В заключение на изложеното  - исканата информация в отказаната част е 

обществена по смисъла на чл. 2 ЗДОИ и служебна по смисъла  чл. 11 ЗДОИ. С оглед на 

това и предвид разпоредбите на чл.3, ал.1, предвиждаща прилагане на закона до 

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

техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република 

България, както и на чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗДОИ, предвиждаща прилагане на закона и по 

отношение на създаваната и съхранявана обществена информация от юридически лица 

относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания 

държавен бюджет, а страните не спорят, че фондацията, за размера на възнагражденията 

на чийто служители се иска информация е общинска, безспорно достъпът до тази 

информация ще  позволи да се формира мнение относно начина на работа на фондацията, 

но съответно с това и за начина на управление на общинския капитал, а също така  и за 

дейността на задължения субект в този аспект, по отношение изграждане на преценка за 

разходването на публични по своя характер средства, т. е. повишаване на прозрачността 

и отчетността при този субект. При това положение направеният частичен отказ за 

предоставяне на обществена информация, в Решение № 19ДОИ-20(1) от 08.04.2019 г. на 

Секретаря на Община Пловдив, по т.1 от заявление вх. № 19ДОИ-20/ 25.03.2019 г. 

очевидно е незаконосъобразен и  следва да бъде отменен. 

Съдът констатира, че поради техническа грешка при съединяването на делата по 

двете жалби с еднакъв предмет за съвместно разглеждане, е  пропуснал да прекрати 

производството по адм.д. № 1266/ 2019 г. по описа на съда. Поради необходимостта от 

приключване на това дело в деловодната система на Административен съд – Пловдив 

следва с настоящото решение да бъде прекратено производството по адм.д. № 1266/ 2019 

г. по описа на съда. Решението е необжалваемо и в тази част /в другата му част е 

необжалваемо на основание чл.40, ал.3 от ЗДОИ/ , тъй като с „техническото“ 

прекратяване не се прегражда правото на И.П.К. да търси съдебна защита срещу отказа 



за предоставяне на обществена информация, която защита е осъществена в рамките на 

настоящото производство. 

Предвид изложеното следва да бъде постановено решение, с което да бъде 

отменен частичен отказ за предоставяне на обществена информация, в Решение № 

19ДОИ-20(1) от 08.04.2019 г. на Секретаря на Община Пловдив, по т.1 от заявление вх. 

№ 19ДОИ-20/ 25.03.2019 г., като преписката бъде изпратена на административния орган 

за ново произнасяне при съобразяване с мотивите на решението, като същият бъде 

задължен да предостави достъп до исканата обществена информация по т.1 от заявление 

вх. № 19ДОИ-20/ 25.03.2019 г., в предвидените в ЗДОИ срокове.  

При този изход на делото и съобразно направеното искане следва да бъде осъдена 

Община Пловдив да заплати на В.Н.Д. ***, разноски в размер на 10 (десет) лв. 

Мотивиран от изложеното, съдът  

  

Р Е Ш  И : 

  

ОТМЕНЯ частичен отказ за предоставяне на обществена информация, в Решение 

№ 19ДОИ-20(1) от 08.04.2019 г. на Секретаря на Община Пловдив, по т.1 от заявление 

вх. № 19ДОИ-20/ 25.03.2019 г. 

ИЗПРАЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при 

съобразяване с мотивите на решението, като го ЗАДЪЛЖАВА да предостави достъп до 

исканата обществена информация по т.1 от заявление вх. № 19ДОИ-20/ 25.03.2019 г. 

ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на В.Н.Д. ***, разноски в размер на 10 

(десет) лв. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1266/ 2019 г. по описа на съда. 

Решението е окончателно.  

  

  

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 


