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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АСП Аге�ция �а социал�о по�по�ага�е

АЯР Аге�ция �а я�ре�о регулира�е

АССг А��и�истративе� съ� – София гра�

АЕЦ Ато��а електрическа це�трала

БОС Бургаски окръже� съ�

ВАС Върхове� а��и�истративе� съ� 
�а Република България

ВСС Вис� съ�ебе� съвет

гПК Граж�а�ски процесуале� ко�екс

ДМТОСО Дирекция „Материал�о-тех�ическо 
осигурява�е и социал�о обслужва�е“

ДР Допъл�ител�и ра�поре�би

ДВ Държаве� вест�ик

ДКСИ Държав�а ко�исия по сигур�остта �а и�фор�ацията

ДС Държав�а сигур�ост

ЕКПЧ Ко�ве�ция �а �ащита правата �а човека и ос�ов�и-
те свобо�и (по�писа�а �а 4 �ое�ври �950 г�� в Ри�, 
Ратифицира�а със �ако�, приет от НС �а 3� юли 
�99� г�� – ДВ, бр�� 66 от �4��08���99� г��, об���, ДВ, бр�� 80 
от ����0���99� г��, в сила от 7��09���99� г��)

 ЕСПЧ Европе�ски съ� �а правата �а човека

ЕО Екологич�а оце�ка
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ЗАП Зако� �а а��и�истратив�ото прои�во�ство

ЗВАС Зако� �а Върхов�ия а��и�истративе� съ�

ЗДОИ Зако� �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация

ЗЗРК Зако� �а �акрила и ра�витие �а културата

ЗЗК Зако� �а �ащита �а ко�куре�цията

ЗЗКИ Зако� �а �ащита �а класифицира�ата и�фор�ация

ЗЗЛД Зако� �а �ащита �а лич�ите �а��и

ЗИХУ Зако� �а и�теграция �а хората с увреж�а�ия

ЗК Зако� �а ко�цесиите

ЗНА Зако� �а �ор�атив�ите актове

ЗОП Зако� �а обществе�ите поръчки

ЗОБ Зако� �а общи�ските бю�жети

ЗОС Зако� �а общи�ската собстве�ост

ЗООС Зако� �а опа�ва�е �а окол�ата сре�а

ЗПИЛЗВДД Зако� �а публич�ост �а и�уществото �а лица, 
�ае�ащи вис�и �ържав�и �лъж�ости

КРБ Ко�ституция �а Република България

КС Ко�ституцио�е� съ�

КОС Кюсте��илски окръже� съ�

МААЕ Меж�у�аро��а аге�ция �а ато��а е�ергия

МВнР Ми�истерство �а въ���ите работи

МВР Ми�истерство �а вътре��ите работи
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МДААР Ми�истерство �а �ържав�ата а��и�истрация и а�-
�и�истратив�ата рефор�а

МОН Ми�истерство �а обра�ова�ието и �ауката

МОСВ Ми�истерство �а окол�ата сре�а и во�ите

МРРБ Ми�истерство �а регио�ал�ото 
ра�витие и благоустро�ството

МС Ми�истерски съвет

МФ Ми�истерство �а фи�а�сите

НПО Неправителстве�а орга�и�ация

НРС Нацио�ал�а ра�у��авател�а служба

НСС Нацио�ал�а сле�стве�а служба

ОУП Общ устро�стве� пла�

ОВОС Оце�ка �а въ��е�ствието върху окол�ата сре�а

ПЗР Прехо��и и �аключител�и ра�поре�би

ПДИ Програ�а �остъп �о и�фор�ация

ПМС Поста�овле�ие �а Ми�истерски съвет

ПИС Правителстве�а и�фор�ацио��а служба

ПП Правил�ик �а прилага�е

Препоръка 
(2002)2

Препоръка (�00�)� �а Ко�итета �а �и�истрите 
къ� �ържавите-чле�ки �а Съвета �а Европа 
от�ос�о �остъпа �о официал�и �оку�е�ти (Приета 
от Ко�итета �а �и�истрите �а ����0����00� г�� �а 784-
то �асе�а�ие �а упъл�о�още�ите пре�ставители �а 
�и�истрите)
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РОС Ра�гра�ски окръже� съ�

РКС Ре�е�ие �а Ко�ституцио��ия съ�

СгС Софи�ски гра�ски съ�
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ПРЕДГОВОР

„Хората и�ат право �а ��аят какво правят тех�ите и�бра�и пре�ста-
вители и �а�ъкоплатците �аслужават �а ��аят как се харчат тех�ите 
пари�� Това ре�е�ие ще �асили про�рач�остта и ще приближи парла-
�е�та �о хората��“ Това е цитат от скоро��ото (�6��05���008) ре�е�ие 
�а Върхов�ия съ� �а Великобрита�ия по пово� жалбата �а �4 чле-
�а �а парла�е�та, сре� които То�и Блеър, Де�ви� Ка�еръ� и Гор�ъ� 
Брау�, че �е са съглас�и �а се пре�остави пъл�а ра�печатка �а �опъл-
�ител�ите и� ра�хо�и, �а които �аро��ите и�бра�ици по�ават иска�е 
�а въ�ста�овява�е�� Съ�ът отхвърля сле��ите аргу�е�ти �а а�вокатите 
�а чле�овете �а парла�е�та: 

• �а „съществе�а �е�ако��а �а�еса“ в живота �а парла�е�таристите 
и тех�ите се�е�ства,

• �а „легити��ите очаква�ия“ �а �епутатите �а �е се пре�оставят 
те�и ра�печатки, 

• �а а�ресите �а и�отите, свър�а�и със съображе�ия �а „��ачител-
�о бе�поко�ство“ �а сигур�остта �а парла�е�таристите и се-
�е�ствaта и��� 

Ос�ов�ият аргу�е�т �а съ�а е �а��еляващият обществе� и�терес 
от ра�крива�ето �а те�и �оку�е�ти�� 

Каква е историята �а ос�ов�ия при�цип �а �ако�о�ателството �а 
�остъп �о и�фор�ация в България, а и�е��о, че граж�а�ите и�ат пра-
во �а ��аят? Как се ра�бира обществе�ият и�терес къ� и�фор�ацията, 
съ��ава�а и съхра�ява�а от публич�ите и�ституции? 

Осъ��ава�ето �а ос�ов�ите при�ципи �а �ако�о�ателството �а 
�остъпа �о и�фор�ация се ока�а ��ого по-сложе� и по-тру�е� процес 
от са�ото прие�а�е �а �ако�а пре� �000 го�и�а�� Бе� актив�ото тър-
се�е �а и�фор�ация от граж�а�и, жур�алисти, �еправителстве�и ор-
га�и�ации, текстовете �а �ако�а щяха �а бъ�ат �ъртви�� Сега, осе� го-
�и�и сле� публикува�ето �у в „Държаве� вест�ик“, �оже �а се каже, 
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че �аявителите, които ра�глеж�ат �ако�а като �ощ�о тях�о оръжие 
в борбата �а �остъп �о и�фор�ация, по��ават и се опират �а всяка 
�у�а в �его�� Това �оже �а обяс�и и актив�остта �а хората, които са 
и�пол�вали �ако�а, �а �а �ащитят правото си �а �остъп �о и�фор�а-
ция в ка�па�ията пре� �007 го�и�а в �ащита �а текстовете �у�� За е��а 
се��ица �07� човека се присъе�и�иха къ� ста�овището �а ПДИ – 463 
жур�алисти, 3�� граж�а�и, �5� �еправителстве�и орга�и�ации и 45 
пре�ставители �а �ест�ата власт�� 

Когато се обър�е� къ� ко�крет�ите случаи, в които �а хората и� 
е била отка�ва�а и�фор�ация и те са ре�или �а обжалват отка�ите, 
текстовете �а �ако�а оживяват�� 

Скуч�ите и по�якога �ера�бирае�и прав�и по�ятия при�обиват 
плът и кръв�� Стават яс�и �отивите �а те�и, които �окра� бра�ят влас-
товите си по�ициите и с�ятат, че и�фор�ацията е тях�а собстве�ост�� 
Страхуват се, че �е��ата публич�ост ще ра�крие �еправил�и управ-
ле�чески ре�е�ия или ще потвър�и съ��е�ията �а корупция�� Борбата 
се во�и �о кра� и по�якога про�ължава с го�и�и�� 

Та�и к�ига е �а те�и истории и поуките от тях�� Съ�еб�ата практи-
ка е и�ключител�о важе� и��икатор �а това как се ра�вива �е�окра-
тич�ата култура�� 

Ето �ащо �ие като и��атели �а четвърта к�ига от поре�ицата 
„Съ�еб�и �ела по Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация“ с�я-
та�е, че историята �а борбите �а граж�а�ите с �ържав�ите и�ститу-
ции по пово� �а обществе�ата и�фор�ация ще бъ�е и�терес�а �а чи-
тателя, ко�то е �апа�ил и�терес къ� случващото се в �ържавата в те�и 
прехо��и вре�е�а�� 

Дали това са историите �а жур�алисти �а �остъпа �о архивите �а 
бив�ите служби �а сигур�ост, посветили професио�ал�ата си кари-
ера �а исти�ата �а �и�алото, или това е историята �а „Дружеството 
�а �ащита �а птиците“, които искат �а ра�берат каква е �ържав�ата 
програ��а политика �а въ�об�овяе�ите е�ерги��и и�точ�ици, това са 
битки, които �е ви�аги и�ат щастлив кра��� Въпросът е �а и�ат кра� и 
то�и кра� �а е ясе���
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И�ат ли граж�а�ите право �а ��аят как са ги управлявали, как ги 
управляват, как се в�и�ат ре�е�ията �а �еща, които пряко или косве-
�о ги �асягат? 

По�якога у�ивле�ието �а управляващите, че �яко� е поискал от 
тях по�об�а и�фор�ация, тру��о се прикрива�� По�якога те �ори �е 
се явяват �а съ�еб�ите �асе�а�ия�� По�якога �е и�пъл�яват съ�еб�и 
ре�е�ия�� 

Арбитър в те�и битки е съ�ът�� Българският �ако� �е пре�ви�и 
ко�исия или и�фор�ацио�е� о�бу�с�а��� И �оже би това бе�е �обре 
пре� те�и първи го�и�и �а прилага�ето �а �ако�а�� Защото, ако българ-
ските и�ституции �е уважават ре�е�ията �а съ�а, как би �огла �а се 
справи ко�исия бе� толкова серио��и пъл�о�ощия каквито са те�и �а 
съ�а�� 

За ��ого ре�е�ия �а съ�а ще прочетете в та�и к�ига�� Серио��и и 
аргу�е�тира�и и�сле�ва�ия �а спора и такива, в които се пре�почи-
та фор�ал�ия по�хо�, �о та�и съ�еб�а практика в�ъхва опти�и�ъ� и 
�и пока�ва, че в България, въпреки всеобщото убеж�е�ие, и�а живи, 
�ислещи, актив�и хора, които искат �а живеят в свобо��о и �е�окра-
тич�о общество�� 

На всички тях посвещава�е та�и к�ига�� 

Герга�а Жулева,
И�пъл�ителе� �иректор 

�а Програма Достъп до Информация 
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УВОД

Настоящият сбор�ик с ко�е�тар е поре��ото, четвърто и��а�ие 
от �00� г�� �аса��� Второто и��а�ие бе отпечата�о пре� �004 г��, а трето-
то – пре� �005 г�� 

В ��ачител�а степе� ко�е�тарът и по�борът се ос�овават �а целия 
опит, �атрупа� от „Програ�а Достъп �о И�фор�ация“ �а е�и�а�есетте 
го�и�и от �е��остта є�� Всичко това �я�а�е �а бъ�е въ��ож�о бе� цяла-
та работа по �аблю�е�ие �а �ако�о�ателството и практиките, свър�а�и 
с �остъпа �о и�фор�ация, �астъп�ичеството, прав�ата по�ощ и съ�еб-
�ите �ела, обуче�ията и ка�па�ията �а по-�ироко по��ава�е �а това 
право от граж�а�ите�� Серио��ото по��ава�е �а чуж�ия опит, участие-
то в ��ожество фору�и и обуче�ия и�въ� стра�ата също са от голя�о 
��аче�ие�� Еже��ев�ата об�я�а �а ��а�ия, опит и тактики в ра�ките �а 
светов�ата �режа �а �астъп�иците �а свобо�а �а и�фор�ацията също 
са бе�це�е� и�точ�ик �а та�и к�ига (www��foiadvocates��net)�� 

По�борът �а съ�еб�и �ела, включе�и в сбор�ика, и ко�е�тарът 
къ� практиката �я�а�е �а бъ�ат въ��ож�и бе� це��ите бележки �а 
ос�ователя и ръково�ител �а ПДИ Герга�а Жулева, бе� всеот�а�-
�ата работа �а колегите �и от прав�ия екип Дари�а Палова и Фа�и 
Дави�ова, бе� �епреста��ото усър�ие �а колегите �и Диа�а Ба�чева, 
Катери�а Коцева и Мариа�а Ива�ова�� Актив�остта �а �а�ите прияте-
ли, търсещи �еу�ор�о �остъп �о и�фор�ация, професио�али��а 
�а съ�иите – това бе �еобхо�и�о условие �а появата �а к�игата�� 
Не�а�е�и�а е фи�а�совата по�крепа �а Програ�ата �а чове�ки пра-
ва и управле�ие къ� И�ститут „Отворе�о общество“, благо�аре�ие 
�а която се случва �астоящото и��а�ие�� И �е �а после��о �ясто, бла-
го�ари� �а и��ателство „Сиела“ �а осъществява�ето �а и��а�ието�� 

На всички Вас благо�ари� сър�еч�о!

Александър Кашъмов
Кирил Терзийски 

2008 г.
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ОбЩИ ВЪПРОСИ 

Зако�ът �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация съществува вече по-
вече от осе� го�и�и в България�� То� бе приет прибли�ител�о е�-
�овре�е��о със �ако�ите в Чехия и Словакия, Мол�ова и Алба�ия�� 
Съ�бата �а �ако�ите �а �остъп �о (свобо�а �а) и�фор�ацията в от-
�ел�ите стра�и е ра�лич�а�� В �якои се съ��ава и ра�вива практика 
�а Ко�исаря (Ко�исията) О�бу�с�а�а по свобо�а �а и�фор�ацията, 
като в У�гария, Австралия, Ирла��ия, Великобрита�ия, Ка�а�а, от�е-
л�и щати �а САЩ�� Някъ�е роля и�ат и т�� �ар�� а��и�истратив�и три-
бу�али�� В �якои стра�и съ�илищата и тях�ата практика са от същест-
ве�о ��аче�ие �а ра�витието �а �остъпа �о и�фор�ация от публич�и 
и�ституции – Хола��ия, САЩ�� Къ� та�и група се числи �есъ��е�о и 
България�� Ра�бира се, �якои стра�и са особе�о щастливи, като пио-
�ерът в гара�тира�ето �а това право Швеция (�766 г��), къ�ето про-
�рач�остта и пре�оставя�ето �а и�фор�ация са �ълбоко вкоре�е�и в 
културата и практиките �а публич�ата а��и�истрация�� В опре�еле� 
бро� стра�и в света обаче �ако�ите �е са �остатъч�о и�вест�и �а 
граж�а�ите, а съ��ава�ето �а практика по прилага�ето и� и ко�трола 
върху �ея е все още в �ачале� етап го�и�и �аре��� Добрата �ови�а �а 
�а�ето общество е, че в го�и�ите �а про�е�и в �ако�о�ателството, �а 
постоя��и структур�и про�е�и в а��и�истрацията, граж�а�ите и�аха 
�а ра�положе�ие е�и� от�осител�о �епро�е�я� и работещ �ако� �а 
�остъпа �о обществе�а и�фор�ация�� 

В пре�хо��ите три к�иги�, посвете�и �а съ�еб�ите �ела по ЗДОИ, 
бяха и�е�тифицира�и и просле�е�и ос�ов�ите те�и и въпроси, въ�-
�ик�али в хо�а �а прилага�ето �а �ако�а�� Перио�ът �998–�999 г�� се 
характери�ира�е с по�ава�ето �а първите жалби срещу отка�и �а и�-

� Авторите �а �астоящия а�алитиче� текст и съставители �а сбор�ика а�вокат 
Алекса��ър Ка�ъ�ов, ръково�ител �а прав�ия екип �а ПДИ и а�вокат Кирил 
Тер��ски, са пре�ставлявали жалбопо�ателите или осъществявали прав�а по�ощ 
в �руги фор�и по �а� ��0 �ела по ЗДОИ, по�крепе�и от ПДИ в перио�а от �000 г�� 
�осега�� Ко�султирали са ��ожество случаи, участвали са в осъществява�ето �а 
обуче�ия в стра�ата и чужби�а�� 
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фор�ация от �ържав�и орга�и, в общия случа� оставе�и от съ�илища-
та бе� ра�глеж�а�е�� С прие�а�ето �а Зако�а �а �остъп �о обществе�а 
и�фор�ация пре� �000 г�� се съ��а�е �е са�о проце�урата �а пре�оста-
вя�е �а и�фор�ация от публич�ите и�ституции, �о и прав�о ос�ова-
�ие �а обръща�е къ� съ�а в случаи �а отка� или �руги фор�и �а �а-
сяга�е �а правото �а граж�а�ите�� Отка�и бяха поста�ове�и още пре� 
�000 г�� Тогава се по�а�оха и първите жалби�� Пре� �00� г�� бе поставе� 
и ре�е� от Върхов�ия а��и�истративе� съ� �ра�атич�ият �а прила-
га�ето �а �ако�а въпрос �а обжалвае�остта �а �ълчаливите отка�и�� 
Пре� сле�ващата �00� г�� �а първи път бе ре�е�о �ело, �аве�е�о от 
жур�алист�� В съ�еб�ия акт бе прието �ироко ра�бира�е �а по�ятието 
„обществе�а и�фор�ация“ като всяко све�е�ие, ��а�ие �а �якого или 
�ещо, �е�ависи�о от ви�а �а �атериал�ия �осител�� Бе�е също така 
въ�прието стес�ител�о тълкува�е �а огра�иче�ието, приложи�о �а 
и�фор�ация с �еса�остоятел�о ��аче�ие (по�готвител�и �оку�е�ти)�� 

Пре� �003 г�� се поставиха въпросите �а �остъпа �о �оговори �а 
публич�и и�ституции с част�и фир�и и и�фор�ация �а тях�ото и�пъл-
�е�ие�� Пре� сле�ващата �004 г�� съ�ът прие, че по�об�а и�фор�ация �е 
�оже �а бъ�е и�цяло отка�ва�а и трябва �а се проверява �а всеки слу-
ча� �аличието �а �асег�ати права или и�тереси �а третото лице�� Пре� 
същата го�и�а �а първи път бе от�е�е� като �е�ако�осъобра�е� отка�, 
ос�ова� �а твър�я�а �ържав�а та��а – съ�ържа�ието �а �оговора �а 
�и�истъра �а фи�а�сите с „Крау� Е��жъ�тс“�� В ре�ултат �а �руго 
�ело �а ПДИ срещу отка� �а пре�оставя�е �а секрет�ия Правил�ик �а 
орга�и�ацията �а работата по опа�ва�ето �а �ържав�ата та��а в НРБ 
(�980 г��) правителството �екласифицира �484 �оку�е�та, �асекрете-
�и пре�и вли�а�ето в сила �а Зако�а �а �ащита �а класифицира�ата 
и�фор�ация (�00� г��)�� Пак пре� същата го�и�а бе от�е�е� отка� �а 
Вис�ия съ�ебе� съвет �а �опус�е жур�алисти �а �асе�а�ията си�� 

Пре� �005 г�� Върхов�ият а��и�истративе� съ� и�ве�е при�ципа, 
че �е е �еобхо�и�о �а се �ока�ва правосубект�ост �а �аявителя – юри-
�ическо лице, тъ� като правото �а �остъп �о и�фор�ация е право �а 
всеки�� В �ачалото �а сле�ващата �006 го�и�а бе обобще�а практиката 
�а ВАС по от�о�е�ие �а обхвата �а по�ятието „обществе�а и�фор�а-
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ция“, бе�е стес�ител�о и�тълкува� списъкът с категории, по�лежащи 
�а класифицира�е като �ържав�а та��а и �аето ста�овище, че �ори в 
те�и случаи публич�ата и�ституция е �лъж�а �а ра�гле�а въ��ож�ост-
та �а частиче� �остъп�� Бе и�тълкува� стес�ител�о и обхватът �а слу-
жеб�ата та��а, като се от�е�и отка�ът �а �и�истъра �а регио�ал�ото 
ра�витие и благоустро�ството �а пре�остави �оговора �а ко�цесия с 
„Магистрала Тракия“ АД�� 

Пре� пре�хо��ата �007 г�� бе �атвър�е�а практиката по стес�ител-
�о тълкува�е �а огра�иче�ието, свър�а�о с �ържав�ата та��а, като 
съ�ът �а�ължи Нацио�ал�ата ра�у��авател�а служба �а пре�остави 
�оку�е�ти, свър�а�и със случая Георги Марков�� Бе ра�вита и практи-
ката по стес�ител�о тълкува�е �а обхвата �а търговската та��а�� 

То�и кратък об�ор �ава пре�става �а е��а �е�окрация, ос�ова�а 
�а актив�о търсе�е и отстоява�е �а правото �а �остъп �о обществе�а 
и�фор�ация и �а постъпател�о ра�витие �а практиката в съответс-
твие с поста�овява�ите съ�еб�и актове�� В това от�о�е�ие �оже �а 
се �аправи паралел с �руги стра�и с ра�вита съ�еб�а практика в та�и 
област, като Хола��ия и САЩ�� Докато перио�ът �о �005 г�� �оже �а се 
характери�ира като �авли�а�е в �атерията и съ��ава�е �а практика, 
то и��и�алите �ве-три го�и�и са свър�а�и с утвърж�ава�ето и ра�ви-
ва�ето є�� 

В �астоящата к�ига се просле�ява ра�витието пре� после��ия пе-
рио�, обхващащ втората полови�а �а �005 г�� – първата полови�а �а 
�008 г�� Очертават се �ва голе�и кръга пробле�и – свър�а�ите с уп-
раж�ява�ето �а правото �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация и свър-
�а�ите с прилага�ето �а огра�иче�ията �а правото �а и�фор�ация�� 

Естестве�о е втората група пробле�и �а е ос�ов�ата – е�и� срав-
�ителе� погле� къ� а�алогич�ите тру�ове в САЩ пока�ва това��� В 
бала�са �еж�у правото �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация като 
при�цип и огра�иче�ията �у като и�ключе�ия от при�ципа се крият 
живите ка�уси, �о и битките �а по-голя�а отчет�ост �а управле�ие-

� Ежего��ите и��а�ия �а �S �e�a�t�ent of ��stice, ��eedo� of Info��ation �ct�S �e�a�t�ent of ��stice, ��eedo� of Info��ation �ct �e�a�t�ent of ��stice, ��eedo� of Info��ation �ct�e�a�t�ent of ��stice, ��eedo� of Info��ation �ct of ��stice, ��eedo� of Info��ation �ctof ��stice, ��eedo� of Info��ation �ct 
G�ide & P�ivacy �ct Ove�view и �а �PI�, �iti�ation �nde� t�e �ede�a�� O�en Gove�n- и �а �PI�, �iti�ation �nde� t�e �ede�a�� O�en Gove�n-�PI�, �iti�ation �nde� t�e �ede�a�� O�en Gove�n-
�ent �aws �006���� 
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то пре� граж�а�ите�� Същевре�е��о, �еобхо�и�о е то�и бала�с �а е 
преци�е�, �а �а �е се �акър�ят �еоправ�а�о и правата �а �асег�атите�� 
Ра�витие и�а, �о и�а и още път�� Опитът от �а� ��0 съ�еб�и �ела, по�-
по�ага�и от Програ�а Достъп �о И�фор�ация и постоя��ото �аблю-
�е�ие �а практиките по�воляват �а се прави а�али�, �а се очертават 
те��е�ции�� 

Някои от въпросите, които все още са �искусио��и, по�е �о�я-
къ�е, в практиката, са свър�а�и с по�ятието „обществе�а и�фор�а-
ция“ и фор�улира�ето �а пис�е�о �аявле�ие�� Що се от�ася �о огра-
�иче�ията, тук се �аблю�ава и съответ�о ра�витие по прилага�ето 
�а Зако�а �а �ащита �а класифицира�ата и�фор�ация, �ефи�иращ 
�ържав�ата и служеб�а та��а�� Осъществява се ко�трол върху �а-
ко�осъобра��остта �а класифицира�ето �а и�фор�ация и �аркира-
�ето �а �оку�е�ти, проверява се �а�леж�ото спа�ва�е �а проце�у-
рите �а това�� Същевре�е��о се осъществи и тълкувател�а �е��ост 
по от�о�е�ие �а �ругите огра�иче�ия�� Стес�ител�о тълкува�е се 
приложи къ� огра�иче�ието, по�воляващо отка� �а по�готвител�и 
�оку�е�ти – чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ�� Остава все още �оста �ис-
кусио��а и открита те�ата �а �остъпа и огра�иче�ието �у от�ос�о 
и�фор�ация, съ��а�е�а при �оговаря�ето �а публич�и и�ституции 
с част�и лица, �а�-вече търговски �ружества�� 

Прегле�ът сле�ва структурата �а �ако�а�� Текстовете по от�ел�и-
те те�и са кратки и ре�ю�иращи, като с�е се стре�или �а по�бере� 
повече съ�еб�и ре�е�ия�� При �еобхо�и�ост са праве�и съпоставки 
с ра�поре�би от от�оси�ите �еж�у�аро��и и европе�ски �оку�е�ти�� 
К�игата би била поле��а �а практикуващи юристи, пре�ставители �а 
публич�ата а��и�истрация и препо�аватели, �о също така и �а сту-
�е�ти, жур�алисти и въобще по-�ирок кръг хора, които и�ат и�терес 
къ� те�ата�� 
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КОЯ ИНфОРмАцИЯ Е ОбЩЕСтВЕНА?  
КОй Е ДЛЪжЕН ДА ПРЕДОСтАВЯ  

ИНфОРмАцИЯ ПО ЗДОИ?

Съглас�о �ор�ата �а чл�� �, ал�� � от Зако�а �а �остъп �о обществе-
�а и�фор�ация:

„Обществена информация по смисъла на този закон е всяка 
информация, свързана с обществения живот в Република България 
и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено 
мнение относно дейността на задължените по закона субекти.“

В чл�� �0 от ЗДОИ се уточ�ява, че обществе�а е и�фор�ацията, 
съ�ържаща се в актовете �а �ържав�ите орга�и и орга�ите �а �ес-
т�ото са�оуправле�ие при осъществява�е �а тех�ите право�ощия�� 
Споре� чл�� �� от ЗДОИ, обществе�а е и и�фор�ацията, която се съби-
ра, съ��ава и съхра�ява във връ�ка с официал�ата и�фор�ация, както 
и по пово� �е��остта �а орга�ите и тех�ите а��и�истрации�� В чл�� �7 
и чл�� �8 от ЗДОИ е �опъл�ител�о ра��ире� обхватът �а обществе�ата 
и�фор�ация �о съхра�ява�ата от субектите по чл�� 3, ал�� � от ЗДОИ 
(публич�оправ�и субекти и лица, фи�а�сира�и от ко�соли�ира�ия 
�ържаве� бю�жет) и �о опре�еле�и категории и�фор�ация �а сре�с-
твата �а �асово осве�о�ява�е�� В �аглавието �а Ра��ел II от ЗДОИ та�и 
и�фор�ация е обобще�а по� �а�ва�ието „�руга обществе�а и�фор�а-
ция“�� И така, в ЗДОИ се �ефи�ира като обществе�а и�фор�ация:

• И�фор�ацията в актовете �а орга�ите �а власт (чл�� �0) – офици-
ал�а обществе�а и�фор�ация;

• И�фор�ацията, съ��а�е�а във връ�ка с актовете, при и по пово� 
�е��остта �а орга�ите �а власт и а��и�истрацията и� (чл�� ��) – 
служеб�а обществе�а и�фор�ация; 

• И�фор�ацията, съ��а�е�а от субектите по чл�� 3, ал�� � и 3 от 
ЗДОИ��



��

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО З Д О И

Споре� чл�� �, ал�� 3 от ЗДОИ и�фор�ацията е обществе�а �е�а-
виси�о от �е��ия �атериале� �осител, ко�то съглас�о § � от ДР �а 
ЗДОИ �оже �а е текст, пла�, карта, фотография, и�ображе�ие, �иске-
та, ау�ио– или ви�еокасета и �руги по�об�и�� 

В това от�о�е�ие �ефи�ира�ето �а по�ятието „обществе�а и�-
фор�ация“ в българския ЗДОИ е схо��о с това в европе�ските �оку-
�е�ти�� В Регла�е�т (ЕО) № �049 от �00� г�� е прието сле��ото опре�е-
ле�ие �а по�ятието „�оку�е�т“:

„Член 3 Определения
По смисъла на настоящия регламент:
а) „документ“ означава всякаква информация, която се съдър-

жа на независимо какъв информационен носител (на хартиен носи-
тел или в електронна форма, звукозапис, видео– или аудио-визуален 
запис) и касаеща области, свързани с политиките, дейностите и 
решенията, които попадат в сферата на компетенциите на съот-
ветната институция;“ (�tt�://www��ai�-b���o��/�df/�049_�00����df)

По същия �ачи� в Препоръка R (�00�) � �а Ко�итета �а �и�ист-
рите �а �ържавите– чле�ки �а Съвета �а Европа се прие�а:

„I. Определения 
По смисъла на настоящата препоръка:
...
iii. „официални документи“ означава всяка информация, коя-

то е записана в каквато и да е форма, разработена или получена и 
съхранявана от държавните органи и която е свързана с държавни 
или административни функции, с изключение на документите в про-
цес на подготовка.“ (�tt�://www��ai�-b���o��/doc��ents/�ec�_b����t�). 

Са�ата практика �а ВАС по въпроса какъв е обхватът �а 
по�ятието „обществе�а и�фор�ация“ е обобще�а в Ре�е�ие �а 
петчле�е� състав от �006 г�� В Ре�е�ието се припо��я, че още с 
ре��� № 4694 от �6��05���00� г�� по а���� �ело № �543/�00� г�� �а пет-
чле�е� състав Върхов�ият а��и�истративе� съ� е и�ра�ил ста�овище, 
че по�ятието „обществе�а и�фор�ация“ сле�ва �а бъ�е въ�прие�а�о 
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като све�е�ие, ��а�ие �а �якого или �а �ещо, свър�а�о с обществе�ия 
живот в стра�ата, респ�� �а �е��остта �а �а�ълже�ите по чл�� 3 ЗДОИ 
субекти�� После�валата това ре�е�ие ко�ста�т�а практика �а ВАС е, 
че обществе�а и�фор�ация е:

 „а) всяка съвкупност от данни, структурирани по опреде-
лен критерий и с определена цел и предназначение (виж напр. 
реш. № 3875 от 28.04.2005 г. по адм.д. № 592 от 2005 г. и реш. 
№ 7522 от 29.07.2005 г. по адм.д. № 3265 от 2005 г., двете на 
ВАС-5чл. с-в и мн.др.), 

б) както и всяко сведение за някое положение или за няка-
ква дейност на задължените по чл. 3 субекти (изрично така 
реш. № 962 от 27.01.2006 г. по адм.д. № 6515 от 2005 г. на ВАС-
V отд.; така и реш.№ 3101 от 23.03.2006 г. по адм.д. № 8452 от 
2005 г. и реш.№ 9097 от 21.09.2006 г. по адм.д.№ 5319 от 2006 г., 
двете също на ВАС-V отд.; реш. № 9486 от 04.10.2006 г. по адм.д. 
№ 3505 от 2006 г. на ВАС-5чл. с-в и др.), 

в) но не и за тълкуване на законови разпоредби (реш.№ 2757 от 
15.03.2006 г. по адм.д. № 8209 от 2005 г.). А пък с реш. № 1165 от 
01.02.2006 г. по адм.д. № 9728 от 2005 г. петчленен състав на ВАС при-
ема, че обществената информация следва да се отнася само до същес-
твуващи документи, но засега това решение е изолирано и не може да 
се говори за противоречива или неправилна съдебна практика, която 
да е основание за издаване на тълкувателно решение по въпроса коя 
информация е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ“3.

Въпросът �али ко�крет�о поиска�а и�фор�ация по ре�а �а ЗДОИ 
е обществе�а по с�исъла �а �ако�а бе�е ра�глеж�а� от съ�а от�оси-
тел�о ря�ко пре� �005–�007 г�� в срав�е�ие с пре�хо��ите го�и�и�� В 
почти всички случаи, когато то�и въпрос бе поставя�, и�во�ите �а �а-
гистратите бяха, че поиска�ата и�фор�ация е обществе�а или �ащото 
прие�аха, че същата ще �а�е въ��ож�ост �а �аявителя �а си състави 
��е�ие �а �е��остта �а �а�ълже�ия субект, или пък откриваха в и�-
фор�ацията беле�ите �а официална обществена информация по с�и-

3 Ре�е�ие № 97�0 от �0���0���006 г�� по а����� № 50��/�006 г�� �а ВАС, Петчле�е� 
състав�� 
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съла �а чл�� �0 от ЗДОИ или �а служебна обществена информация по 
с�исъла �а чл�� �� от ЗДОИ��

Така �апри�ер в �елото �а Краси�ир Кру�ов (в�� „Мо�итор“) срещу 
отка�а �а Област�ия управител �а Шу�е� �а �у пре�остави �остъп �о 
и�фор�ация във ви� �а справка от�ос�о: списък �а проектите �а благо-
устро�ство �а територията (т�� �ар�� �алки �е�о�страцио��и проекти) 
�а област Шу�е� (и�е �а проекта и �аселе�о �ясто); списък �а в�оси-
телите �а пре�ложе�ите �алки �е�о�страцио��и проекти; иска�и су�и 
от област�ата а��и�истрация �а всеки е�и� проект; и�пъл�ител и по-
�и�пъл�ител �а всеки е�и� проект – �агистратите приеха, че поиска�ата 
и�фор�ация бе�спор�о е обществе�а по с�исъла �а ЗДОИ4�� 

В �руго �ело ВАС прие5, че и�фор�ацията �а броя, целта и про�ъл-
жител�остта �а служеб�ите пътува�ия и ра�хо�ите, свър�а�и с тях, �а 
к�ета �а общи�а пре�ставлява обществе�а и�фор�ация и �е �оже �а 
бъ�е опре�еле�а като „лич�и �а��и“, по с�исъла �а чл�� � от Зако�а �а 
�ащита �а лич�ите �а��и (ЗЗЛД), тъ� като �е касае ко�крет�о фи�и-
ческо лице, а се от�ася �о и�пъл�е�ие �а служеб�и фу�кции от к�ет �а 
общи�а�� От съ�ържа�ието �а поиска�ата и�фор�ация, �а �е��остта �а 
орга� �а и�пъл�ител�ата власт – общи�ата, сле�ва квалификацията є 
като служеб�а обществе�а и�фор�ация по с�исъла �а чл�� �� от ЗДОИ��

В �руги �ва случая съ�ът прие, че поиска�ата и�фор�ация �е 
пре�ставлява обществе�а и�фор�ация по с�исъла �а ЗДОИ�� Така в 
свое ре�е�ие състав �а Софи�ски гра�ски съ� (СГС) поста�ови, че 
и�фор�ацията �а и�пъл�е�ие �а служеб�ите �а�ълже�ия �а лице, �а-
е�ало ръково��а �лъж�ост в Ми�истерския съвет (МС), свър�а�а със 
стопа�исва�е �а почив�ите ба�и �а МС, пре�ставлява �егови лич�и 
�а��и�� По то�и �ачи� съ�еб�ият състав потвър�и �отивите �а �ирек-
тора �а Правителстве�а и�фор�ацио��а служба, че та�и и�фор�ация 
�е е обществе�а по с�исъла �а ЗДОИ, а пре�ставлява лич�и �а��и, 
�ащите�и със Зако�а �а �ащита �а лич�ите �а��и6�� 

4 Ре�е�ие № 9��0/�9���0���005 г�� по а����� № ���3/�005 г�� �а ВАС, Пето 
от�еле�ие��

5 Ре�е�ие № 9097/����09���006 г�� по а����� № 53�9/�006 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие��
6 Ре�е�ие № от �3��07���007 г�� по а����� № �900/�006 г�� �а СГС, АО, III-� състав��



�4

ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА

В �руго ре�е�ие състав �а ВАС прие, че „соче�ите в �аявле�ието 
�а �остъп иска�ия �е пре�ставляват и�фор�ация, свър�а�а с обще-
стве�ия живот, и пре�оставя�ето є би по�волило �а граж�а�ите �а си 
съставят собстве�о ��е�ие �а �ачи�а �а �е�ствие �а Глав�ия проку-
рор по �еговата лич�а преце�ка, �акар и косве�о свър�а�а с и�пъл-
�ява�ата от �его �лъж�ост“�� Пре�историята �а това �ело е свър�а�а 
с публикува�ото в �е�иите �а 5 �ое�ври �00� г�� открито пис�о �а 
Е�ви� Сугарев, с което то� обви�ява Глав�ия прокурор в �лоупотреба 
с власт, ра�права с по�чи�е�ите, �атиск върху �е�иите и т�� ��� В ре�ул-
тат �а това още тогава (в края �а �а �00� г��) Вис�ият съ�ебе� съвет 
(ВСС) събира �ока�ателства, проверява случая и �акрая прие�а ре�е-
�ие, с което ко�статира �ару�е�ия, и�вър�е�и от Глав�ия прокурор�� 
С ре�е�ието си ВСС отправя пре�ложе�ие къ� Глав�ия прокурор �а 
се оттегли от поста си�� Впосле�ствие, в �ачалото �а �003 г��, 3� граж-
�а�и в�асят по�писка с иска�е глав�ият прокурор Никола Филчев �а 
се съобра�и с пре�ложе�ието �а ВСС и �а се оттегли от поста си, а със 
�аявле�ието, което всъщ�ост е пре��ет �а това �ело, е поиска�а и�-
фор�ация, свър�а�а с отправе�ото пре�ложе�ие както от граж�а�ите, 
така и от ВСС, �о Глав�ия прокурор �а оттегля�е от поста��

Пре� после��ите го�и�и в съ�еб�ата практика почти �е бе поста-
вя� въпросът �али опре�еле� орга� е �лъже� �а пре�оставя и�фор�а-
ция по ре�а �а ЗДОИ, �ащото липсваха отка�и, в които отка�ващият 
и�фор�ация �а твър�и, че �е е �а�ълже� субект по �ако�а�� Е�и�стве�о 
в �елото срещу отка�а �а �иректора �а Нацио�ал�ата ра�у��авател�а 
служба (НРС) �а пре�остави �а Христо Христов (в�� „Д�ев�ик“) �о-
стъп �о �атериали от архива �а Първо глав�о управле�ие �а бив�ата 
Държав�а сигур�ост (ДС) от перио�а �97�–�979 г��, свър�а�и с уби�с-
твото �а българския писател Георги Марков, ответ�икът твър�е�е, че 
НРС �е е �а�ълже� �а пре�оставя и�фор�ация по ре�а �а ЗДОИ субект�� 
Директорът �а НРС твър�е�е, че �е е �а�ълже� субект по с�исъла �а 
чл�� 3 от ЗДОИ, като се по�овава�е �а ра�поре�бата �а параграф �, т�� � 
от Допъл�ител�ите ра�поре�би (ДР) �а ЗЗКИ�� Съ�ът обаче преце�и, 
че въ�раже�ието �а ответ�ика �е е ос�овател�о�� Де�ствител�о НРС, 
по с�исъла �а то�и параграф, пре�ставлява „служба �а сигур�ост“, �о 
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фор�улира�ки това по�ятие, �ако�о�ателят �е и�ключва качеството 
�у �а �ържаве� орга�, ви�ира� в чл�� 3 от ЗДОИ, което и го прави �а�ъ-
лже� субект по с�исъла �а то�и �ако��� Впосле�ствие и касацио��ата 
и�ста�ция потвър�и, че НРС като �ържаве� орга� е �а�ълже� субект 
по с�исъла �а ЗДОИ и �я�а �руги ра�поре�би които го освобож�ават 
от �а�ълже�ието �а пре�оставя и�фор�ация �а граж�а�ите��
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ПОДСЪДНОСт НА жАЛбИтЕ  
СРЕЩУ РЕшЕНИЯ  

ЗА ОтКАЗ ЗА ПРЕДОСтАВЯНЕ  
НА ДОСтЪП ДО ИНфОРмАцИЯ

Пре� �006 г�� бе приет А��и�истратив�опроцесуал�ият ко�екс (об���, 
Държаве� вест�ик – ДВ, бр�� 30 от ����04���006 г��)�� То�и акт �ове�е �о 
про�е�и свър�а�и с по�съ��остта �а жалбите срещу отка�ите �а пре-
�оставя�е �а и�фор�ация пре� �006–�007 г���� С ко�екса бяха съ��а�е-
�и а��и�истратив�и съ�илища със се�алища и съ�еб�и ра�о�и, които 
съвпа�ат със се�алищата и съ�еб�ите ра�о�и �а всеки от окръж�и-
те съ�илища�� Ко�ексът пре�ви�и а��и�истратив�ите съ�илища �а 
�апоч�ат �а обра�уват �ела от � �арт �007 г��, а обра�ува�ите пре�и 
та�и �ата а��и�истратив�и �ела в ра�о��ите и окръж�ите съ�илища 
и Върхов�ия а��и�истративе� съ� (ВАС) �а се �овър�ат в същите 
съ�илища по �осега��ия ре���

Ра�поре�бите от Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация, 
свър�а�и със съ�еб�ото обжалва�е, бяха приве�е�и в съответствие с 
�овоприетия ко�екс още с об�аро�ва�ето �у �а �� април �006 г��, �о 
са�о фор�ал�о като в чл�� 40, ал�� � от ЗДОИ �у�ите по реда на Закона 
за административното производство или на Закона за Върховния 
административен съд бяха �а�е�е�и с по реда на Администрати
внопроцесуалния кодекс, а в чл�� 40, ал�� � от ЗДОИ �у�ите по реда 
на Закона за административното производство бяха �а�е�е�и с 
по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Частта от ра�по-
ре�бите, която пре�виж�а отка�ите �а се обжалват пре� окръж�ите 
съ�илища, обаче оста�а �епро�е�е�а�� Тоест �ако�о�ателят бе пропус-
�ал �а пре�ви�и �елата �а �остъп �о и�фор�ация като по�съ��и �а 
�овосъ��а�е�ите а��и�истратив�и съ�илища�� Така или и�аче това �е 
�ове�е �о голе�и пробле�и �а практика, тъ� като а��и�истратив�ите 
съ�илища сле�ва�е �а �апоч�ат �е��остта си от � �арт �007 г�� С пос-
ле�ващо и��е�е�ие в ЗДОИ (об���, ДВ, бр�� 49 от �007 г��) ра�поре�бата 
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�а чл�� 40, ал�� � от ЗДОИ бе и��е�е�а и от�ос�о съ�илищата, които 
сле�ва �а ра�глеж�ат �елата �а �остъп �о и�фор�ация, и по�астояще� 
тя пре�виж�а сле��ото:

Решенията за предоставяне на достъп до обществена информа-
ция или за отказ за предоставяне на достъп до обществена инфор-
мация се обжалват пред административните съдилища или пред 
Върховния административен съд в зависимост от органа, който е 
издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Сле� това и��е�е�ие отка�ите �а пре�оставя�е �а �остъп �о и�-
фор�ация �а �ържав�ите орга�и и �а орга�ите �а �ест�о са�оуправ-
ле�ие вече са по�съ��и �а �овосъ��а�е�ите а��и�истратив�и съ�или-
ща, осве� те�и, които естестве�о, като първа и�ста�ция, са по�съ��и 
�а Върхов�ия а��и�истративе� съ��� Не е така обаче по от�о�е�ие 
отка�ите �а оста�алите �а�ълже�и по ре�а �а ЗДОИ субекти, тъ� като 
ал�� � �а чл�� 40 от ЗДОИ �е бе про�е�е�а и текстът є оста�а сле��ия: 

Решенията за предоставяне на достъп до обществена инфор-
мация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена ин-
формация на субектите по чл. 3, ал. 2 се обжалват пред окръжни-
те съдилища по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Така отка�ите �а субектите по чл�� 3, ал�� � от ЗДОИ – публич-
�оправ�и субекти, ра�лич�и от �ържав�ите орга�и (такива �апри�ер 
са: Нацио�ал�ата ��рав�оосигурител�а каса, Нацио�ал�ият осигури-
теле� и�ститут, Це�трал�ата и�бирател�а ко�исия, Съветът �а елек-
тро��и �е�ии и �р��); фи�ически и юри�ически лица �а �е��остта и�, 
фи�а�сира�а със сре�ства от �ържав�ия или общи�ските бю�жети; 
както и �а сре�ствата �а �асова и�фор�ация, оста�аха по�съ��и �а 
окръж�ите съ�илища като първа и�ста�ция��

Въпреки че оста�а �еяс�о какви бяха �отивите �а �ако�о�ателя 
�а �аложи ра�лич�а по�съ��ост �а �елата �а �остъп �о и�фор�ация 
в �ависи�ост от субекта, чи�то отка� се обжалва, то въвеж�а�ето �а 
ко�пете�т�ост �а а��и�истратив�ите съ�илища �а ра�глеж�ат �елата 
�а �остъп срещу отка�ите �а �ържав�и орга�и и �а орга�ите �а �ес-
т�о са�оуправле�ие сле�ва �а се оце�и като положител�о, тъ� като 
�асега те�и съ�илища �е�стват �оста експе�итив�о�� Така �апри�ер, 
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жалба �а �еправителстве�ата орга�и�ация „Це�тър �а �е�ависи� жи-
вот“ срещу отка� �а Аге�цията �а социал�о по�по�ага�е бе �аве�е�а в 
А��и�истративе� съ� – София гра� пре� ��� �арт, �елото бе �асроче�о 
и ра�гле�а�о още пре� �есец април, а съ�еб�ото ре�е�ие – поста�ове-
�о �а �6 �а� �007 г�� Бър�ото правосъ�ие, особе�о по случаи �а �остъп 
�о и�фор�ация, е особе�о важ�о �а ефектив�ото упраж�ява�е �а това 
ко�ституцио��о право�� Навре�е��остта �а ко�трола �а �ако��ост и�а 
и ��аче�ие �а пре�отвратява�е �а �лоупотребата �а �якои служители в 
а��и�истрацията �а отка�ват и�фор�ация с �а�еж�ата, че вре�ето ще 
по�по�ог�е �е�обросъвест�остта и културата �а секрет�ост�� 



�9

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО З Д О И

РЕшАВАНЕ ПО СЪЩЕСтВО  
НА СПОРОВЕтЕ ПО ЗДОИ. ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СЪДЕбНИтЕ РЕшЕНИЯ

Въпросът �а ре�ава�ето �а спора по същество в �елата �а �остъп 
�о обществе�а и�фор�ация е пряко свър�а� с ефекта �а съ�еб�ите ре-
�е�ия по те�и �ела�� Това е така, тъ� като е очеви��а ра�ликата в слу-
чаите, когато: а) съ�ът от�е�я отка�а и връща преписката �а орга�а �а 
�ово прои��ася�е; б) от�е�я отка�а и връща преписката �а орга�а �а 
�ово прои��ася�е със �а�ължител�и ука�а�ия по тълкува�е и прила-
га�е �а �ако�а или в) от�е�я отка�а и �а�ължава орга�а �а пре�остави 
�остъп �о поиска�ата и�фор�ация��

Броят �а съ�еб�ите ре�е�ия, в които спорът се ре�ава по същес-
тво ��ачител�о се увеличи пре� �006–�007 г�� Е��а от причи�ите е 
по-�оброто по��ава�е �а ЗДОИ от стра�а �а а��и�истрацията, което 
�ове�е �о увеличава�е �а и�рич�ите ре�е�ия �а отка� �а ос�ова�ие 
ра�поре�бите �а �ако�а�� Това от своя стра�а �а�е въ��ож�ост �а съ�а 
�а ре�ава спора по същество�� И�аче, както и в пре�хо��ите го�и�и, 
при �ълчаливите отка�и или при те�и, в които и�фор�ацията се от-
ка�ва, �о бе� посочва�е �а ко�крет�и фактически и прав�и ос�ова�ия 
�а това, �агистратите про�ължават почти �еи��е��о �а прие�ат, че 
липсата �а �отиви от стра�а �а а��и�истратив�ия орга� по какви кри-
терии и �а какво ос�ова�ие е приел, че и�фор�ацията е огра�иче�а 
�а �остъп �е и� по�волява �а ре�ат спора по същество, пора�и което 
връщат преписката �а съответ�ия орга� �а �ово прои��ася�е��

В �ест от четири�а�есетте �ела, включе�и като приложе�ия в �а-
стоящия сбор�ик, съ�ът ре�и спора по същество, като �а�ължи съот-
вет�ия орга� �а пре�остави �остъп �о поиска�ата и�фор�ация�� 

Особе�о важ�о в това от�о�е�ие бе ре�е�ието7 �а Софи�ския 
гра�ски съ�, с което бе от�е�е� отка�ът �а �иректора �а Нацио�ал�ата 

7 Ре�е�ие от �4��03���006 г�� по а����� № С 3�/�005 г�� �а СГС, АО, III-г състав��
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ра�у��авател�а служба (НРС) �а пре�остави �а Христо Христов (в�� 
„Д�ев�ик“) �остъп �о �атериали от архива �а Първо глав�о управ-
ле�ие �а бив�ата Държав�а сигур�ост (ДС) от перио�а �97�–�979 г��, 
свър�а�и с уби�ството �а българския писател Георги Марков�� В �оти-
вите си съ�еб�ият състав отбеля�а, че иска�ите �атериали са и�готве-
�и и класифицира�и като �ащите�а и�фор�ация, пре�и вли�а�е в сила 
�а Зако�а �а �ащита �а класифицира�ата и�фор�ация (ЗЗКИ), пора�и 
което в случая сле�ва �а �а�ери приложе�ие ра�поре�бата �а пар�� 9, 
т�� � от Пре�хо��ите и �аключител�и ра�поре�би �а ЗЗКИ, съглас�о 
която и�готве�ите �о вли�а�е в сила �а �ако�а �оку�е�ти, обо��аче�и 
със степе�и �а секрет�ост „строго секрет�о“, се считат �а обо��аче-
�и с �иво �а класификация �а сигур�ост съответ�о „секрет�о“, като 
сроковете се и�числяват съглас�о чл�� 34, ал�� � и се броят от �атата 
�а съ��ава�ето и��� Сле�овател�о, по от�о�е�ие �а всички и�иска�и 
�оку�е�ти по �аявле�ието �а перио�а �97�-�979 г�� сле�ва �а бъ�е и�-
вър�е�а преце�ка �а �аличието �а и�текъл срок �а �ащита по ЗЗКИ, 
�а те�и, които са обо��аче�и с гриф „строго секрет�о от особе�а важ-
�ост“, срокът е 30 г��, �а „строго секрет�о“ – �5 г�� Ето �ащо, с �испо-
�итива �а съ�еб�ото ре�е�ие директорът на НРС бе задължен да 
предостави достъп �о поиска�ата и�фор�ация, сле� провеж�а�е �а 
�а�ължител�а проце�ура по �екласификация �а и�фор�ацията по ре�а 
�а ЗЗКИ��

Не по-�алко и�терес�о бе и ре�е�ието �а ВАС по �елото �а 
граж�а�и�а А�то� Гер�жиков, свър�а�о със събитие от �00� г��, ко-
гато по вре�е �а Втория събор �а българите в Укра��а, прове-
�е� в гр�� Запорожие, участ�иците в �его поставят па�ет�ик �а ха� 
Аспарух�� Мест�ите власти обаче още същата �ощ �е�о�тират па-
�ет�ика и го оставят �а съхра�е�ие в историческия �у�е� в гр�� 
Запорожие�� Впосле�ствие граж�а�и�ът бе по�ал �аявле�ие, с което 
иска Ми�истерство �а въ���ите работи (МВ�Р) �а �у пре�остави 
цялата и�фор�ация, с която ра�полага, от�ос�о поставя�ето и �е�о�-
тира�ето �у�� В част�ост �аявителят иска �а �у бъ�ат пре�оставе�и 
�оку�е�ти, по�роб�о описа�и в пет точки �а �аявле�ието и все свър-
�а�и с по�ицията и пре�приетите �е�ствия от стра�а �а българските 
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�ържав�и орга�и�� С ре�е�ието си по �елото състав �а ВАС отмени 
отказа на министъра и го задължи да предостави достъп �о цяла-
та поиска�а и�фор�ация�� В �отивите �а ре�е�ието съ�иите отбеля�-
ват, че �и�истърът сле�ва �а пре�остави �а жалбопо�ателя �остъп �о 
и�брое�ите в �аявле�ието �оку�е�ти, �ащото са�о сле� �апо��ава�е 
с тях�ото съ�ържа�ие то� би �а�ерил отговор �а и�тересуващия го 
въпрос – какво е официал�ото ста�овище �а Република България по 
жела�ието �а част от българите в Укра��а �а бъ�е поставе� па�ет�ик 
�а ха� Аспарух в гр�� Запорожие��

Колкото �о и�пъл�е�ието �а съ�еб�ите ре�е�ия, то е тяс�о об-
вър�а�о с �испо�итива �а са�ото ре�е�ие�� Когато със съ�еб�ото 
ре�е�ие се �а�ължава орга�а �а пре�остави �остъп �о поиска�ата 
и�фор�ация, тя �а�-често се пре�оставя, �о когато се връща препис-
ката �а �ово прои��ася�е, то обик�ове�о и�фор�ацията се отка�ва 
от�ово�� 

Така �апри�ер, с простото посочва�е, че и�фор�ацията �асяга 
и�тересите �а трето лице и липсва �еговото съгласие �а пре�оставя�е-
то є, пре� �006 г�� бе �отивира� отка�ът �а Аге�цията �а я�ре�о регу-
лира�е (АЯР) �а пре�остави копия от приложе�ията къ� �окла�ите �а 
и�ци�е�та в пети блок �а АЕЦ „Ко�ло�у�“ от � �арт �006 г�� Делото бе 
обра�ува�о по жалба �а Нацио�ал�о �виже�ие „Екоглас�ост“, което 
получи по ре�а �а ЗДОИ �окла�ите, �о �у бяха отка�а�и приложе�ия-
та къ� тях�� Съображе�ията �а това бяха, че третото лице – я�ре�ата 
це�трала – �е �ава съгласие �а пре�оставя�ето и��� С ре�е�ието си 
по �елото тричле�е� състав �а ВАС ко�статира, че �е е яс�о �ащо 
АЯР е ре�ила, че са �асег�ати права и и�тереси �а АЕЦ „Ко�ло�у�“�� 
Съ�иите преце�иха, че както �окла�ите, така и приложе�ията вклю-
чват �а��и �а ра�сле�ва�ето и �е �оже �а се пре�у�ира, че в тях се 
съ�ържа �якаква �ащите�а от �ако� та��а�� Това ре�е�ие впосле�с-
твие бе потвър�е�о и от петчле�е� състав �а ВАС8�� Сле� като препис-
ката бе вър�ата �а аге�цията �а �ово прои��ася�е обаче, после�ва �ов 
отка�, �о вече �а ос�ова�ие служебна тайна��

8 Ре�е�ие № ��78 от 0���0����007 г�� по а����� № 694�/�006 г�� �а ВАС, Пето 
от�еле�ие�� 
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фОРмУЛИРАНЕ НА ИСКАНЕтО  
ЗА ДОСтЪП ДО ИНфОРмАцИЯ

Въпросът �а фор�улира�ето �а иска�ето е свър�а� с тълкува�ето �а 
ра�поре�бите �а чл�� �5, ал�� �, т�� � от ЗДОИ, споре� която в �аявле�ието 
�а �остъп сле�ва �а се включи описание на поисканата информация, 
и �а чл�� �9, ал�� �, споре� която ако �е е яс�о точ�о каква и�фор�ация се 
иска или пък тя е описа�а ��ого общо, �аявителят се уве�о�ява �а това 
и то� и�а право �а уточ�и пре��ета �а иска�ата и�фор�ация�� Очеви��о 
с те�и ра�поре�би �ако�о�ателят е целял �а пре�ви�и е��а опросте�а и 
бър�а проце�ура �а граж�а�ите, като све�е фор�ал�остите, свър�а�и 
със �аявле�ията, �о �и�и�у�9�� Това ра�бира�е е съобра�е�о с факта, че 
а��и�истратив�ият орга� ви�аги е поставе� в по-благоприят�о поло-
же�ие от граж�а�и�а по от�о�е�ие по��ава�ето �а и�фор�ацията, тъ� 
като тя се съхра�ява и�е��о в и�ституцията�� 

Ра�поре�бите �а ЗДОИ в това от�о�е�ие са в у�исо� със ста�-
�арта, �алег�ал в Препоръка (�00�)�, споре� чи�то При�цип V, ал�� �: 

„Формалностите във връзка със заявленията трябва да бъдат 
сведени до минимум.“

Сле�ва �а се и�а пре�ви�, че споре� по�хо�а, �алег�ал в 
Препоръката, то�и при�цип би трябвало �а се от�ася и �о уст�ите �а-
питва�ия�� Още повече, че са�ото �опуска�е �а уст�и �апитва�ия също 
е �ачи� �а бъ�е улес�е� граж�а�и�ът, ко�то иска �а си състави пре�-
става �а �е��остта �а �ържав�ите орга�и�� 

Гореи�ложе�ото пока�ва, че �ор�ата в ЗДОИ от�ос�о съ�ържа-
�ието �а �аявле�ието �а �остъп цели е�и�стве�о улес�ява�е �а проце-
са по иска�е и получава�е �а �остъп �о и�фор�ация�� 

Пре� �003 г�� обаче съ�еб�ата практика постави пробле�а �а фор-
�улира�е �а иска�ето като �искусио�е� и това бе отра�е�о в и��а�е�ата 
от ПДИ к�ига „Съ�еб�и �ела по Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�-

9
 Все пак в чл�� �4 от ЗДОИ е пре�ви�е�о отправя�ето �а �аявле�ия и в „уст�а 

фор�а“��
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фор�ация�� Сбор�ик�� Втора част“�� Тогава пробле�ът, свър�а� с фор�у-
лира�ето �а иска�ето �а �остъп и поставе� в �яколко ре�е�ия �а ВАС, 
бе�е описа� като достъп до документи – достъп до информация. 
Пре� въпрос�ата го�и�а ВАС бе поста�овил �яколко ре�е�ия, в които 
се прие�а�е, че съглас�о ЗДОИ граж�а�ите и�ат право �а �остъп �о 
и�фор�ация, а �е �а �остъп �о �оку�е�ти�� Нещо повече, ако граж�а�и� 
поиска �остъп �о �оку�е�т (тоест фор�улира �аявле�ието си �апри�ер 
така: �оля, пре�оставете �и копие от е�и ко� си �оговор или �апове�), 
а��и�истрацията �я�ала �аже �а�ълже�ие �а �у отговаря��

По то�и �ачи� бе�е поставе� въпросът при ра�глеж�а�ето �а 
жалбата �а Апостол Сто�чев�0 срещу �ълчалив отка� �а пре�се�ателя 
�а е��о �аро��о читалище�� В ре�е�ието си по това �ело съ�еб�ият 
състав бе�е стиг�ал �о и�во�а, че иска�ето �а �остъп �о �оку�е�т е 
ос�ова�ие �а отка��� Мотивите �а �агистратите бяха, че в ка�уса �а 
иска�е �а �остъп �о �оку�е�т акт �а пре�оставя�е �а �остъп �о обще-
стве�а и�фор�ация �е е �ължи��� 

По�об�и �ово�и от�ос�о фор�улира�ето �а иска�ето бяха и�-
ложе�и от съ�а още в ре�е�ието по во�е�ото от Никола� Мареков 
�ело�� срещу отка� �а �и�истъра �а фи�а�сите �а пре�остави �остъп 
�о поиска�о копие от първия три�есече� отчет �а брита�ската фир-
�а „Крау� Е��жъ�тс“�� 

В �руги случаи пре� �003 г��, когато �аявител бе поискал �остъп �о 
опре�еле� �оку�е�т, то ВАС прие�а�е, че била �алице хипоте�ата �а 
чл�� �9 от ЗДОИ – случа�, в ко�то иска�ата и�фор�ация е фор�улира-
�а ��ого общо и сле�ва �аявителят �а се уве�о�и �а това, �а �а уточ�и 
пре��ета �а иска�ата и�фор�ация��

Такива бяха и�ложе�ите от ВАС ра�съж�е�ия във во�е�ото от 
жур�алиста Алексе� Ла�аров пре� �00� г�� �ело�� срещу отка�а �а 
Ми�истерски съвет �а пре�остави копие от сте�огра�а от първото 

�0 Апостол Стойчев срещу народно читалище „Христо Ботев“ – с. Банево 
(а����� № ��0/�003 г�� БОС, а����� № 88�5/�003 г�� ВАС, Пето от�еле�ие)

�� Николай Мареков срещу Министерство на финансите (а����� № 896�/�00� г�� 
ВАС, Пето от�еле�ие, а����� № 87�7/�003 г�� ВАС, Петчле�е� състав)

�� Алексей Лазаров срещу Министерски съвет (а����� № 7�89/�00�г�� ВАС, Пето 
от�еле�ие, а����� № �543/�003 г�� ВАС, Петчле�е� състав)
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�асе�а�ие �а каби�ета�� В това �ело петчле�е� състав �а ВАС бе пре-
це�ил, че иска�ки копие от сте�огра�ата, жур�алистът �е е и�пъл�ил 
и�исква�ето �а чл�� �5, ал�� �, т�� � от ЗДОИ – �аявле�ието �а съ�ър-
жа описа�ие �а поиска�ата и�фор�ация, а същото било ре�актира�о 
общо и в �его се сочела са�о пре�почита�ата фор�а �а �остъп – и�ис-
ква�ето �а чл�� �5, ал�� �, т�� 3 от ЗДОИ�� 

По�об�и бяха и �ово�ите в ре�е�ието по �елото �а �огово-
ра с „Крау� Е��жъ�тс“, в което ВАС бе стиг�ал �о и�во�а, че в 
т�� � �а чл�� �5, ал�� � от ЗДОИ е посоче�о, че �аявле�ието трябва �а 
съ�ържа описание на исканата информация, а от съ�ържа�ието �а 
�аявле�ието �а жалбопо�ателя е ви��о, че в �его липсва описа�ие �а 
иска�ата и�фор�ация�� То�и и�во� �а съ�а бе по�крепе� с аргу�е�та, 
че посочва�ето �а�-общо �а иска�е �а се пре�остави копие от дого-
вора, �е �оже �а се прие�е �а и�пъл�е�ие �а и�исква�ето �а чл�� �5, 
ал�� �, т�� � от ЗДОИ, �околкото �оговорът бил �атериал�ият �осител, 
в ко�то се обективира търсе�ата обществе�а и�фор�ация, �о са� 
по себе си �е �оже �а се квалифицира като такава, споре� легал�ата 
�ефи�иция, �а�е�а в чл�� � от ЗДОИ�� 

Впосле�ствие Петчле�е� състав �а съ�а �а�ери, че ре�е�ието �а 
тричле��ия състав е поста�ове�о в �ару�е�ие �а �ако�а, в частта от-
�ос�о описа�ието �а иска�ата и�фор�ация и приложи�остта �а чл�� �9 
от ЗДОИ, като прие сле��ото: 

„Очевидно е, че искайки копие върху хартиен носител, заявите-
лят е поискал достъп до обществена информация, съдържаща се в 
съдържанието на клаузите на договора, а не комплекта от 110 лис-
та хартия като материален носител на обществена информация. 
В случая родовото понятие „договор“ е конкретизирано и се иска 
не кой да е такъв, а този, сключен между българското правителс-
тво и британската консултантска фирма „Краун Ейджънтс“. От 
поведението и процесуалните изявления и на двете страни по спора 
е видно, че на тях им е ясно и безспорно каква точно обществена 
информация се иска.“13 

�3 Ре�е�ие № ���3 от 9��03���004г�� по а������� № 38/�004г�� �а ВАС, 5-чле�е� с-в, 
Кирил Терзийски с/у Министъра на финансите, от�ос�о �остъп �о �оговора с 
„Крау� Е��жъ�тс“�� 
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С това ре�е�ие �а петчле�е� състав �а ВАС �а то�и етап бе ра�-
ре�е� въ��ик�алият в съ�еб�ата практика въпрос, като в про�ълже-
�ие �а сле�ващите �ве го�и�и (�005–�006 г��) тя бе е�и�стве�о пре-
потвърж�ава�а�� Така, когато въпросът бе поставе� от�ово по �ве �ела 
пре� �005 г��, обра�ува�и по част�и жалби срещу опре�еле�ия �а пре-
кратява�е от Ра�гра�ския окръже� съ�, �отивира�и с това, че �остъп 
�о �оку�е�ти по ЗДОИ �е се �ължи, то опре�еле�ията бяха от�е�е�и 
от Върхов�ия а��и�истративе� съ��� Така �апри�ер, в Опре�еле�ие  
№ 3548/�005 г�� по а����� № 3�70/�005 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие се �а-
е�а ста�овището, че:

„Обстоятелството, че е поиска� �остъп �о �оку�е�ти, а �е �о и�-
фор�ация, съ�ържаща се в тях, е ирелева�т�о �а ЗДОИ и е въпрос 
�а тер�и�ологич�о уточ�е�ие�� Очеви��о е, че ако �аявителят е у��ал 
съ�ържа�ието �а обективира�ата в съответ�ите �оку�е�ти и�фор�а-
ция, �я�а �а и�а �уж�а от пре�оставя�ето є�� А сле� като актовете �а 
�ържав�ите орга�и и орга�ите �а �ест�ото са�оуправле�ие по �ефи-
�иция съ�ържат обществе�а и�фор�ация, и�во�ът, че орга�ът �е �ъл-
жи �остъп �о описа�ите �оку�е�ти е �еобос�ова���“

По по�обе� �ачи� и с Опре�еле�ие № 6774/�005 г�� по а�����  
№ 4�83/�005 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие се прие�а:

„Неправиле� е и�во�ът �а съ�а, че �остъп �о �оку�е�ти �е бил 
регла�е�тира� от ЗДОИ�� Та�и �еправил�ост се виж�а �апри�ер от 
ра�поре�бата �а чл�� �0 от ЗДОИ, която �ефи�ира като официал�а об-
ществе�а и�фор�ация и�фор�ацията, съ�ържаща се в актовете �а �а 
�ържав�ите орга�и и орга�ите �а �ест�ото са�оуправле�ие�� По �ача-
ло актовете ������ са �оку�е�ти��“

Неочаква�о и в ра�ре� с вече приетото от ВАС, пре� �007 г�� от�о-
во се появиха съ�еб�и ре�е�ия, споре� които по ре�а �а ЗДОИ �оже 
�а се иска �остъп �о и�фор�ация, �о �е и са�о �остъп �о �оку�е�ти 
като �атериали�ира� �осител �а и�фор�ацията��

Така пре� �006 г�� по �елото �а екологич�о с�руже�ие „За Зе�ята“ 
срещу отка� �а к�ета �а Общи�а Сапарева ба�я �а пре�остави �о-
стъп �о Проекта �а общия устро�стве� пла� (ОУП) и �о Докла�а 
�а екологич�а оце�ка (ЕО) �а ОУП �а „Туристически и ски-це�тър 
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„Па�ичище-Е�ерата-връх Кабул“ се стиг�а �о от�я�а �а отка�а от 
Кюсте��илски окръже� съ� (КОС)�4�� Впосле�ствие обаче състав �а 
ВАС, Трето от�еле�ие, от�е�и ре�е�ието �а КОС и в�есто това пос-
та�ови �руго�5, с което отхвърли като �еос�овател�а жалбата �а еко-
логич�ото с�руже�ие�� Съ�еб�ият състав преце�и, че отка�ът �а к�ета 
�а общи�ата �а пре�остави и�фор�ация �а �атериале� �осител е �а-
ко�осъобра�е�, а по�а�е�ата срещу �его жалба е �еос�овател�а�� На 
първо �ясто, �а �аявителя �е е отка�а� �остъп по специал�ия ре� �а 
Наре�бата �а условията и ре�а �а и�вър�ва�е �а екологич�а оце�ка �а 
пла�ове и програ�и, ко�то е приложи�, пре�ви� чл�� 4, ал�� � от ЗДОИ�� 
То�и си и�во� съ�иите �отивират с обстоятелството, че в обява �а 
Общи�а Сапарева ба�я от ����05���006 г�� се съобщава, че всички �аи�-
тересова�и фи�ически и юри�ически лица и�ат публиче� �остъп �о 
�окла�а �а Екологич�а оце�ка �а ОУП �а „Туристически и ски-це�-
тър „Па�ичище-Е�ерата-връх Кабул“ и �о Проекта, като е посоче�а 
кра��а �ата �а прие�а�е �а ста�овища и И�тер�ет а�рес, �а ко�то �а 
бъ�ат и�праща�и�� На второ �ясто, споре� �агистратите, по ре�а �а 
ЗДОИ �оже �а се иска �остъп �о и�фор�ация, �о �е и са�о �остъп �о 
�оку�е�ти като �атериали�ира� �осител �а и�фор�ацията, както е в 
�астоящия случа��� Доку�е�тите са �атериал�и �осители �а и�фор�а-
ция, �о ако същата �е е търсе�а като описа�ие �а све�е�ие или ��а�ие 
�а �якого или �ещо, а са�о като иска�е �а пре�оставя�е �а �оку�е�т, 
то такава и�фор�ация �е се �ължи��

Почти и�е�тич�и и�во�и �аправи състав �а ВАС по �елото �а Юри� 
Вълковски срещу отка� �а �и�истъра �а културата �а �у пре�остави 
копие от своя �апове� �а �а��ачава�е �а работ�а група по и�готвя�ето 
�а проект �а Наре�ба по чл�� 5, ал�� 4 от Зако�а �а �акрила и ра�витие �а 
културата (ЗЗРК)�� В ре�е�ието�6 си �агистратите приеха, че:

�4 Ре�е�ие от ���������006 г�� по а����� № �0�/�006 г�� �а Кюсте��илски окръже� съ� 
(КОС)��

�5 Ре�е�ие № �00�0/�����0���007 г�� по а����� № �59�/�007 г�� �а ВАС, Трето 
от�еле�ие��

�6 Ре�е�ие № 439/�4��0����008 г�� по а����� № 5�6�/�007 г�� �а ВАС, Трето 
от�еле�ие��
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„По смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ обществена информация 
е всяка информация, свързана с обществения живот в Република 
България 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 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. Така обаче, както е формулирано искането в заявление-
то на жалбоподателя за предоставяне на копие от заповед, не е 
налице искане за достъп до обществена информация. Всяко искане 
за достъп по ЗДОИ следва да съдържа описание на исканата обще-
ствена информация, предвид чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ. По реда на 
ЗДОИ може да се иска достъп до информация в очертания по-горе 
смисъл, но не и само достъп до документи като материализиран 
носител на информацията, както е в настоящия случай по първо-
то искане от заявлението. Документите са материални носители 
на информация, но ако същата не се претендира като описание на 
сведение или знание за някого или нещо, а само като искане за пре-
доставяне на документ, то такава информация не се дължи. Само 
ако молителят посочи вида на исканата информация, като я опише 
в смисъла, даден є от законодателя, възниква задължение за предо-
ставянето є. За административния орган не съществува по закон 
задължение за предоставянето на информация такава, каквато е 
формулирана в отправеното до него в конкретния случай заявле-
ние, и като е отказал предоставяне на копие от заповедта, ми-
нистърът на културата е постановил законосъобразен в тази част 
отказ, жалбата срещу който се явява неоснователна.“17 

Това тълкува�е �а съ�а от�ос�о фор�улира�ето �а иска�ето �а 
�остъп обаче се явява cont�a ��e�e�, като се прие�а стес�ител�о, в�ес-
то ра��ирител�о тълкува�е�� По то�и �ачи� ре�ултатът е ��ачител�о 
�акър�я�е �а правото �а �остъп �о и�фор�ация, тъ� като граж�а�ите 

�7 Ре�е�ието е обжалва�о с касацио��а жалба пре� петчле�е� състав �а ВАС�� 
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се ли�ават от съ�еб�а �ащита при �ару�е�ие �а право �а �остъп, в 
случаите, когато е поиска�о копие от �оку�е�т�� Както става яс�о, ос-
�ов�ият пробле� и�ва от факта, че случаите, когато се иска �остъп �о 
�оговор, �апове�, сте�огра�а и т�� ���, всяко е��о от те�и по�ятия при�о-
бива �вояко ��аче�ие – �а и�фор�ация като такава и �а фор�ата, �о-
сителя, върху ко�то та�и и�фор�ация е �аписа�а�� Не става яс�о оба-
че, �ащо при вече ра�вита практика по въпроса, съ�ът про�ължава �а 
и�сле�ва въпроса �али е спа�е�о и�исква�ето �а описа�ие �а иска�ата 
и�фор�ация, в случаите, когато се иска �остъп �о �оговор/сте�огра-
�а/�апове�, сле� като що� �а�ълже�ият по ЗДОИ субект е отка�ал, то 
очеви��о то� е бил съвсе� �аяс�о �остъп �о каква точ�о и�фор�ация 
се иска��  

Обяс�е�ието �а това, че в практиката повтор�о се поставя въпро-
сът �а тълкува�е �а ра�поре�бите �а ЗДОИ от�ос�о фор�улира�ето 
�а иска�ето �а �остъп, сле�ва �а се търси в обстоятелството, че пре� 
�007 г�� бе� пре�варител�а по�готовка �елата �а �остъп �о и�фор�а-
ция �апоч�аха �а се ра�глеж�ат от Трето от�еле�ие �а ВАС, в�есто 
от ра�глеж�алото ги го�и�и �аре� Пето от�еле�ие�� При та�и про�я-
�а се и�губи прие�стве�остта, по�е в и�вест�а степе��� Очеви��о ще 
бъ�е �еобхо�и�о от�ово, чре� �ови ре�е�ия по съ�еб�и �ела, �а бъ�е 
постиг�ат си�хро� с вече съ��а�е�ата положител�а съ�еб�а практика�� 
Голе�ият риск в случая обаче е, че с посоче�ата про�я�а в ра�глеж�а-
�ето �а �елата от от�еле�ията във ВАС с�е и�праве�и пре� опас�остта 
цялата положител�а практика по ЗДОИ, съ��а�е�а от Пето от�еле�ие 
�а ВАС в про�ълже�ие �а се�е� го�и�и, �а потъ�е в �абрава�� 
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мОтИВИ  
ПО ОтДЕЛНИтЕ ИСКАНИЯ

Твър�е често с е��о �аявле�ие �а �остъп се търси и�фор�ация по �я-
колко пу�кта, фактически в е��о �аявле�ие се съ�ържат �яколко от�е-
л�и иска�ия �а �остъп �о и�фор�ация�� Това е �апъл�о естестве�о, а и 
�е во�и �о �якакви услож�е�ия, когато съответ�ият �а�ълже� субект се 
прои��есе с ре�е�ие �а пре�оставя�е �а �остъп �о и�фор�ация, въпре-
ки че и тогава съответ�ият орга� би сле�вало �а ра�гле�а всяко е��о 
от иска�ията поот�ел�о�� По-ра�лич�о е обаче, в случаите, когато съот-
вет�ият орга� отка�ва пре�оставя�е �а иска�ата и�фор�ация�� Споре� 
ра�поре�бата �а чл�� 38 от ЗДОИ, в която са и�брое�и рекви�итите �а 
ре�е�ието �а отка� �а пре�оставя�е �а �остъп, в ре�е�ието �а отка� 
сле�ва �а се посочи прав�ото и фактическо ос�ова�ие �а отка��� Тоест, 
ре�е�ието �а отка� ви�аги трябва �а е �отивира�о�� Това �а практика 
о��ачава, че в случаите, когато със �аявле�ието са отправе�и �якол-
ко иска�ия �а пре�оставя�е �а и�фор�ация, то в ре�е�ието �а отка� 
сле�ва �а бъ�ат и�ложе�и �отиви по всяко е��о от от�ел�ите иска�ия�� 
По то�и �ачи� �аявителят получава въ��ож�ост �а се убе�и в ос�ова-
тел�остта �а отка�а или ако ре�и �а обжалва, �у се осигурява въ��ож-
�ост �а а�екват�а �ащита в съ�еб�ото прои�во�ство�� Обрат�о, липсата 
�а �отиви ли�ава �аявителя от въ��ож�остта �а се �ащити а�екват�о, а 
съ�а – от въ��ож�остта �а преце�и ос�овател�остта �а отка�а��

В пре�хо��ите го�и�и това ста�овище бе �астъпе�о от Софи�ския 
гра�ски съ� (СГС) по �елото �а Павли�а Трифо�ова (в�� „�4 часа“) сре-
щу отка�а �а Дирекция Правителствена информационна служба �а 
пре�остави �остъп �о и�фор�ация �а ко�а��ировките �а �и�истрите 
и �а почив�ите ба�и �а Ми�истерски съвет�� Тогава �агистратите при-
еха, че в �аявле�ието са отправе�и �яколко от�ел�и иска�ия �а �остъп 
�о и�фор�ация, всяко от които е сле�вало �а бъ�е ра�гле�а�о поот�е-
л�о от а��и�истратив�ия орга��8��

�8 Ре�е�ие от �3��08���004 г�� по а����� № �860/�003 г�� �а СГС, АО, III-� състав��
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Впосле�ствие та�и съ�еб�а практика �а�ери своето про�ъл-
же�ие и във ВАС�� Това се случи по �елото �а Краси�ир Кру�ов 
(в�� „Мо�итор“) срещу отка� �а Област�ия управител �а Шу�е� �а 
�у пре�остави �остъп �о и�фор�ация във ви� �а справка от�ос�о: 
списък �а проектите �а благоустро�ство �а територията (т�� �ар�� �алки 
�е�о�страцио��и проекти) �а област Шу�е� (и�е �а проекта и �асе-
ле�о �ясто); списък �а в�осителите �а пре�ложе�ите �алки �е�о�с-
трацио��и проекти; иска�и су�и от област�ата а��и�истрация �а все-
ки е�и� проект; и�пъл�ител и по�и�пъл�ител �а всеки е�и� проект�� В 
ре�е�ието си тричле�е� състав �а ВАС отбеля�ва, че: 

„В писмото на областния управител липсват каквито и да 
са мотиви по всяко едно от исканията, формулирани в заявле-
нието. Съгласно разпоредбата на чл. 38 от Закона за достъп до 
обществена информация (ЗДОИ), отказът за предоставяне на та-
кава информация следва да бъде постановен с решение, което да 
съдържа фактическите и правни основания за това, дата и ред 
за неговото обжалване. Така полученият от заявителя „отговор“ 
представлява конкретно формирана от административния орган 
воля, която обаче не е изразена по предвидения в закона ред.“ �9 

По-�ататък �агистратите стигат �о и�во�а, че липсата �а �отиви 
по всяко е��о от иска�ията пре�ставлява съществе�о �ару�е�ие �а 
а��и�истратив�опрои�во�стве�ите правила и преписката сле�ва �а се 
вър�е �а област�ия управител �а прои��ася�е по �а�леж�ия ре�, при 
съобра�ява�е с ука�а�ията по �а�ължител�ото тълкува�е и прилага�е 
�а �ако�а��

�9 Ре�е�ие № 9��0/�9���0���005 г�� по а����� № ���3/�005 г�� �а ВАС, Пето 
от�еле�ие��
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ОГРАНИчЕНИЯ НА ПРАВОтО  
НА ДОСтЪП ДО ИНфОРмАцИЯ 

Общи бележки към българското законодателство 

Повечето �ако�и �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация (или �а 
свобо�а �а и�фор�ацията) съ�ържат общи ра�поре�би от�ос�о огра-
�иче�ията �а правото �а и�фор�ация�� Като �и�и�у� в те�и ра�по-
ре�би се и�брояват ос�ова�ията �а огра�иче�ие и общите и�исква�ия, 
�а които сле�ва �а отговарят огра�иче�ията�� Дета�л�ата уре�ба �а 
огра�иче�ията обик�ове�о се съ�ържа в от�ел�и �ако�и�� 

По�обе� е и по�хо�ът �а българския �ако�о�ател�� Общата уре�-
ба �а огра�иче�ията �а правото �а �остъп �о и�фор�ация обаче е, �а 
първо �ясто, ра�пръс�ата�� Нор�и, които се от�асят �о та�и �атерия, 
са чл�� 5, чл�� 7, чл�� �3, ал�� �, чл�� 37 от ЗДОИ�� Както е ви��о, те�и �ор�и 
са ра�положе�и в �ачалото, в сре�ата и в края �а �ако�а, тоест липсва 
систе�атич�ост�� На сле�ващо �ясто, общата уре�ба �а огра�иче�ията 
е �епъл�а и �еяс�а�� Липсва тях�ото и�черпател�о и�броява�е�� Опит �а 
такова е �аправе� в чл�� 37, ал�� � от ЗДОИ, къ�ето са описа�и ос�ова-
�ията �а отка� �а �остъп �о и�фор�ация�� Те обхващат и�фор�ацията, 
класифицира�а като �ържав�а или служеб�а та��а, и�фор�ацията по 
чл�� �3, ал�� � и и�фор�ацията, �асягаща трето лице�� Липсата �а търгов-
ската та��а и �ащите�ите лич�и �а��и в та�и класификация обаче пос-
тавя въпроса �а �е��ата пъл�ота и яс�ота�� Де�ствител�о, те�и �ве ка-
тегории се по�веж�ат логически по� по-общата категория �а �ащитата 
�а и�тересите �а третото лице�� За �а се �остиг�е и практически �о то�и 
и�во� обаче, бе �еобхо�и�о съ��ава�ето и �атрупва�ето �а практика�0�� 

�0 В това от�о�е�ие трябва �а се отбележи, че все още се срещат и съ�еб�и 
ре�е�ия, в които съ�ът �е се �а�ълбочава в и�сле�ва�ето �а �ащите�ия и�терес 
�а �а�е�о трето лице, а се �а�оволява с ко�статацията, че е било поиска�о от �его 
съгласие�� Срв�� �апр�� Ре�е�ие № ��99 от 6��0����006 г�� по а������� № 7���/�005 г�� �а 
ВАС Пето от�еле�ие�� 
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Пробле�ът с яс�отата �а �ор�ите от�ос�о огра�иче�ията въ�-
�иква и �а �руга плоскост�� Общоприет в �еж�у�аро��ите актове и в 
ре�ица �ацио�ал�и �ако�о�ателства е по�хо�ът, споре� ко�то огра�и-
че�ията се опре�елят споре� �ащите�ия с тях и�терес�� Така �апри�ер 
в �ацио�ал�ите �ако�о�ателства обик�ове�о е пре�ви�е�а �ащитата 
�а �ацио�ал�ата сигур�ост�� За �а бъ�е постиг�ата, се въвеж�а съот-
вет�ото огра�иче�ие �а правото �а �остъп �о и�фор�ация, свър�а�о 
със �ащитата �а то�и и�терес�� Същевре�е��о в българското право 
все още съществуват по�ятия като „�ържав�а и служеб�а та��а“�� Те 
обо��ачават обаче �е �ащити�ия и�терес, а субекта, ко�то се �ащи-
тава – �ържавата като цяло или пък просто службата, �а която става 
въпрос�� Така липсва �агле��а пре�става какво точ�о се �ащитава�� За 
�а се постиг�е такава, трябва �а се �авле�е в тълкува�ето �а по�яти-
ята и �а се уста�ови, �апри�ер, че �а� по�ятието „�ържав�а та��а“ 
в съвре�е��ото �и �ако�о�ателство се крият четири �ащите�и и�те-
реси, а и�е��о те�и �а �ацио�ал�ата сигур�ост, въ���ата политика, 
отбра�ата и ко�ституцио��о �ащите�ия ре� (чл�� �5 от ЗЗКИ)����

Същевре�е��о в чл�� 5 от ЗДОИ са и�брое�и от�ел�о �ащити�ите 
и�тереси, �а които се �опуска �алага�ето �а огра�иче�ие �а правото 
�а �остъп �о и�фор�ация�� Нор�ата буквал�о въ�прои�веж�а чл�� 4�, 
ал�� � от Ко�ституцията���� За �а се уста�ови връ�ката �еж�у огра�иче-
�ията, т�� е�� �еж�у �аи�е�ова�ията и� в �а�ата тра�иция, и съответ�ия 
�ащите� и�терес от и�брое�ите в чл�� 4�, ал�� � от КРБ, е �еобхо�и�а 
�опъл�ител�а тълкувател�а �е��ост�� 

�� В това от�о�е�ие �ако�о�ателството �и �е е у�икал�о�� Схо�ства се �аблю�ават 
както с прав�ата систе�а в �ържава с по�обе� �а �а�ия ко�текст – Ру�ъ�ия, така 
и с та�и �а �ържава с ра�личе� ко�текст като Великобрита�ия, като и в �вете се 
употребява по�ятието „служеб�а та��а“�� 

�� Както е отбеля�а�о в срав�ител�оправ�ото проучва�е �а и�сле�ователя 
Тоби Ме��ел, чл�� 5 от българския ЗДОИ опре�еля прекале�о �ирок пери�етър �а 
�ащите�ите и�тереси�� Това е сле�ствие от буквал�ото въ�прои�веж�а�е в чл�� 5 от 
ЗДОИ �а чл�� 4�, ал�� � от Ко�ституцията, въпреки че после��ият се от�ася �е са�о 
къ� правото �а �остъп �о и�фор�ация (като част от правото �а се търси и�фор�а-(като част от правото �а се търси и�фор�а-
ция), �о и къ� правото �а се получава и ра�простра�ява и�фор�ация�� Това опре�еля Това опре�еля 
и по-голе�ия обе� �а огра�иче�ията в ко�ституцио��ата �ор�а�� Вж�� ��eedo� of Вж�� ��eedo� of��eedo� of ofof 
Info��ation�� � co��a�ative �e�a�� S��vey, by �oby �ende��, �N�S�O �003, р 4����� � co��a�ative �e�a�� S��vey, by �oby �ende��, �N�S�O �003, р 4���� co��a�ative �e�a�� S��vey, by �oby �ende��, �N�S�O �003, р 4��� co��a�ative �e�a�� S��vey, by �oby �ende��, �N�S�O �003, р 4���co��a�ative �e�a�� S��vey, by �oby �ende��, �N�S�O �003, р 4��� �e�a�� S��vey, by �oby �ende��, �N�S�O �003, р 4����e�a�� S��vey, by �oby �ende��, �N�S�O �003, р 4��� S��vey, by �oby �ende��, �N�S�O �003, р 4���S��vey, by �oby �ende��, �N�S�O �003, р 4���, by �oby �ende��, �N�S�O �003, р 4���by �oby �ende��, �N�S�O �003, р 4��� �oby �ende��, �N�S�O �003, р 4����oby �ende��, �N�S�O �003, р 4��� �ende��, �N�S�O �003, р 4����ende��, �N�S�O �003, р 4���, �N�S�O �003, р 4����N�S�O �003, р 4��� �003, р 4��� 
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И�брое�ите пробле�и, �аложе�и в текстовете �а Зако�а �а �остъп 
�о обществе�а и�фор�ация, �аложиха �еобхо�и�ост от серио��а и и�-
те��ив�а тълкувател�а �е��ост от съ�илищата�� Пре� и�теклите го�и�и 
��ого от въпросите бяха обсто��о ра�гле�а�и и при�обиха яс�ота и 
опре�еле�ост в съ�еб�ите актове�� По�крепя�ето �а �ела, в които те�и 
въпроси се поставят, бе е�и� от приоритетите �а Програма Достъп до 
Информация�� В това от�о�е�ие ра�вилите се в съ�а случаи се ока�а-
ха особе�о ��ачи�и �а приложе�ието �а ЗДОИ, �окато опитите �а се 
�а�е �ако�о�ател�о ра�ре�е�ие �а пробле�ите �е се характери�ираха 
с успех�3�� 

Дефиниране на отделните ограничения

Както бе посоче�о, от�ел�ите огра�иче�ия �а правото �а �остъп 
�о и�фор�ация са съответ�о уре�е�и в от�ел�и �ако�и�� В това от�о-
�е�ие българското �ако�о�ателство �е прави и�ключе�ие�� На�-по�-
роб�а е уре�бата в Зако�а �а �ащита �а класифицира�ата и�фор�а-
ция – ЗЗКИ (�00� г��), ко�то регла�е�тира т�� ��� държавна и служебна 
та��а�� Опре�еле�ие �а т�� ��� търговска та��а се съ�ържа в Зако�а �а 
�ащита �а ко�куре�цията, а �а лични данни – в Зако�а �а �ащита 
�а лич�ите �а��и (�00� г��)�� Е�и�стве�ите огра�иче�ия �а правото �а 
�остъп �о и�фор�ация, �ефи�ира�и в са�ия Зако� �а �остъп �о обще-
стве�а и�фор�ация – чл�� �3, ал�� �, са свър�а�и с процеса �а оператив-
ната подготовка �а �а�е� акт (��е�ия, ста�овища, препоръки) – чл�� �3, 
ал�� �, т�� �, или с процеса на преговори – чл�� �3, ал�� �, т�� ��� 

�3 Първият �еуспе�е� опит �а по�обрява�е �а ЗДОИ в частта �у от�ос�о 
огра�иче�ията бе �аправе� от �аро��ия пре�ставител Илия Петров пре� �000 г�� 
�епосре�стве�о пре�и прие�а�ето �а �ако�а�� Пре�ложе�ите от Е�ил Ко�луков, 
Борислав Цеков и група �аро��и пре�ставители пре� �00� г�� и��е�е�ия и �опъл�е�ия 
в същата �асока бяха приети са�о �а първо чете�е (въпреки това в го�и��ия �окла�(въпреки това в го�и��ия �окла� 
�а Европе�ската ко�исия �а �апре�ъка �а България се появи �евяр�ата ко�статация, 
че �ако�ът е по�обре�)�� В�есетият от три�а �аро��и пре�ставители пре� �007 г�� 
�ако�опроект, осве� цялата �екачестве�ост и �евежество в пре�ложе�ите ре�акции, 
също така �е пре�ви�и по�обрява�е �а �ако�а и в та�и �у част�� 
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Въпросът �околко от�ел�ите �ефи�иции �а ра�лич�ите огра�иче-
�ия �а правото �а �остъп �о и�фор�ация са преци��и, бе поставя� в 
съ�еб�ата практика�� Може �а се �аправи и�во�ът, че колкото по-яс�о 
е опре�еле�о съ�ържа�ието �а по�ятието, толкова по-�ета�л�о тъл-
кува�е се �ава и от съ�еб�ата практика в посока по-точ�о опре�еля�е 
�а пре�елите �у�� Така �апри�ер в �елото Зоя Димитрова с/у Главния 
секретар на Президента на Републиката съ�ът прие, че иска�ият �о-
кла� �а службите �а сигур�ост от�ос�о участие �а български фир�и в 
търговия с Ирак в �ару�е�ие �а е�баргото �а ООН �е �оже �а бъ�е 
класифицира�а �а ос�ова�ие �а т�� 9 от част III �а списъка– приложе-
�ие къ� чл�� �5 от ЗЗКИ и�фор�ация�� Съ�ът прие�а,че:

„Този законов текст е неотносим към конкретния казус, защото 
визира „доклади … относно оперативната работа на службите за 
сигурност“, докато в случая предмет на заявлението за достъп е не 
оперативната работа на тези служби, а само резултат от нея...“24

С �руги �у�и, яв�о е, че при по-голя�а яс�ота в опре�еле�ието �а 
огра�иче�ието, и тълкува�ето �у в практиката се характери�ира с по-
голя�а степе� �а опре�еле�ост�� Всле�ствие �а това правото �а �остъп 
�о обществе�а и�фор�ация получава по-�обра гара�ция�� 

Отношение на принцип към изключение 

За всички огра�иче�ия �а правото �а се търси, получава и ра�п-
ростра�ява и�фор�ация и в част�ост �а правото �а �остъп �о и�фор-
�ация, Ко�ституцио��ият съ� е и�вел ра�бира�ето, че

„че не става дума за избор между два противопоставящи се 
принципа, а за приложението на изключение от един принцип (пра-
вото да се търси и получава информация), което изключение подле-
жи на ограничително тълкуване и то само за да се осигури защита 
на конкуриращ интерес.“25 

�4 Ре�е�ие № 5/3��0����006 г�� по а����� № 4596/�005 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие�� 
�5 Ре�е�ие �а Ко�ституцио��ия съ� № 7/4��06���996 г�� по к����� № �/�996 г��, ДВ 

бр�� 55/�996 г��
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Това ра�бира�е се прилага и от Върхов�ия а��и�истративе� съ� 
в �еговата практика, като правото �а и�фор�ация се ра�глеж�а като 
при�цип, а приложе�ието �а огра�иче�ията, �а�ерили �ако�о�ателе� 
и�ра� в Зако�а �а �ащита �а класифицира�ата и�фор�ация и Зако�а �а 
�ащита �а лич�ите �а��и, – като и�ключе�ие�6��

От е��а стра�а, е важ�о �а бъ�е яс�о по�черта� при�ципът�7�� От 
�руга стра�а, �еговото после�овател�о прилага�е пре�полага тълку-
ва�е в ко�крет�и хипоте�и�� Ко�крете� случа� �а въвеж�а�ето �а то�и 
при�цип от �ако�о�ателя е чре� пре�виж�а�ето �а срокове �а �ащита 
�а �а�е�а и�фор�ация�� Друго проявле�ие �а при�ципа е �ако�ово-
то и�исква�е �а привеж�а�е �а фактическа обос�овка и посочва�е �а 
прав�о ос�ова�ие от стра�а �а а��и�истратив�ия орга� в случа� �а 
отка� �а обществе�а и�фор�ация�� В практиката те�и и�исква�ия се 
прилагат особе�о стрикт�о в случаите �а отка�и с ос�ова�ие, соче-
що �а �аличие �а класифицира�а и�фор�ация�8�� И�ра� �а правилото 
„при�цип къ� и�ключе�ие“ е и пре�ви�е�ото в чл�� 4�, ал�� 3 и 4 от 
ЗДОИ право�ощие �а съ�а �а осъществява ко�трол �а �ако�осъобра�-
�ост �а �аркира�ето с гриф �а сигур�ост�� 

Срокове на защита на информацията,  
попадаща в ограниченията

Е��а от прояв�ите фор�и �а правилото „при�цип къ� и�ключе�ие“ 
е пре�виж�а�ето �а опре�еле�и срокове �а �ащита �а и�фор�ацията�� До 
прие�а�ето �а ЗЗКИ съществува�е въ��ож�ост �а бе�сроч�о �асекретя-
ва�е �а и�фор�ация от �ържав�ите и�ституции�� В ЗЗКИ се уста�овиха 

�6 Ре�е�ие № 9595/�9�������004 г�� по а����� № 7897/04 г�� �а ВАС, Петчле�е� състав, 
В. Чобанов с/у Висшия съдебен съвет. 

�7 Ibide����� 
�8 Вж�� Ре�е�ие № 545�/����05���006 г�� по а����� № 6363/�005 г�� �а ВАС, Пето 

от�еле�ие, оставе�о в сила с Ре�е�ие № �073�/�006 г�� по а����� № 7669/�006 г�� �а 
ВАС, Петчле�е� състав ((Силвия Йотова с/у Министъра на регионалното развитие 
и благоустройството от�ос�о �оговора с „Магистрала Тракия“ АД), Ре�е�ие), Ре�е�ие, Ре�е�ие  
№ ��68�/�003 г�� по а����� № 3080/�003 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие, оставе�о в сила 
с Ре�е�ие № ���3/�004 г�� по а����� № 38/�004 г�� �а ВАС, Петчле�е� състав ((Кирил 
Терзийски с/у Министъра на финансите от�ос�о �оговора с „Крау� Е��жъ�тс“)��)���� 
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три категории и�фор�ация, по�лежаща �а класификация като �ържав�а 
та��а, със съответе� срок �а �ащита от 5, �5 и 30 го�и�и�� Те кореспо��и-
рат �а степе�та �а вре�а или опас�ост �а �ащите�ите и�тереси, в случа� 
�а ра�гласява�е�� Макси�ал�ият срок �а �ащита �а �ържав�ата та��а от 
30 г��, е �опусти�о �а бъ�е у�ълже� �а�-��ого �о 60 г�� по ре�е�ие �а съ�-
�а�е�ата със �ако�а ко�исия (чл�� 34, ал�� � от ЗЗКИ)�9�� 

Срокът �а �ащита �а служеб�ата та��а, съглас�о ЗЗКИ, е 6 �е-
сеца�� И�фор�ацията по чл�� �3, ал�� � от ЗДОИ �оже �а спо�лежи �а 
�ащита �о �акси�у� � го�и�и от съ��ава�ето є30�� 

И�тича�ето �а пре�ви�е�ия в �ако�а срок �а �ащита �а �а�е�а 
и�фор�ация, класифицира�а като �ържав�а та��а, е ос�ова�ие �а 
при��ава�е �а право �а �остъп �о �ея3��� По същия �ачи� отпа�а ос�о-
ва�ието �а отка� и в �руги случаи, когато е пре�ви�е� �ако�ов срок �а 
�ащита �а �а�е�а и�фор�ация, �апри�ер �а по�готвител�и �оку�е�ти 
по с�исъла �а чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ3��� 

Общи изисквания към ограниченията  
на достъпа до информация

Общите и�исква�ия, които се поставят къ� огра�иче�ията �а �о-
стъпа �о и�фор�ация, са �аложе�и в така �арече�ия трое� тест�� То� 
о��ачава, че което и �а е огра�иче�ие �оже �а бъ�е �аложе�о, е�ва 
сле� като се провери �али то е:

�9 Държав�а ко�исия �а сигур�ост �а и�фор�ацията��
30 Пре� �007 г�� с и��е�е�ие в ЗЗКИ срокът �а �ащита �а служеб�ата та��а бе 

про�е�е� от � г�� �а 6 ��� Срокът �а �ащита �а и�фор�ацията по чл�� �3, ал�� � от ЗДОИ 
бе про�е�е� от �0 г�� �а � г�� пре� �00� г��

3� Ре�е�ие от �4 �арт �006 г�� по а����� № С-3�/�005 г�� �а СГС, III-Г състав, 
оставе�о в сила с Ре�е�ие от ����06���007 г�� по а����� № ЗС-3��/�006 г�� �а ВАС, Пето 
от�еле�ие�� ((Христо Христов с/у Директора на Националната разузнавателна 
служба от�ос�о �оку�е�ти, свър�а�и с убития в Ло��о� писател Георги Марков)�� 

3� Ре�е�ие № 7483/����07���007 г�� по а����� № 8�8/�007 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие, 
оставе�о в сила с Ре�е�ие № ���57/�007 г�� по а����� № 9�80/�007 г�� �а ВАС, Петчле�е� 
състав�� ((Йордан Тодоров с/у Министъра на вътрешните работи от�ос�о �оку-
�е�ти, свър�а�и с от�ава�е по� �ае� �а жилищ�и и�оти от ве�о�стве�ия фо�� �а 
МВР)�� 
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	и�рич�о посоче�о в �ако�;
	пропорцио�ал�о �а целта �а се �ащитят е�и� или повече 
  от �ащите�ите и�тереси;
	�еобхо�и�о в �е�ократич�ото общество��

Тро��ият тест е пре�ви�е� в ре�ица прав�и �оку�е�ти�� Заложе� 
е в чл�� �0, ал�� � от Европе�ската Ко�ве�ция �а правата �а човека – от-
�ос�о правото �а свобо�а �а се получава и ра�простра�ява и�фор-
�ация, в чл�� 8, ал�� � от Европе�ската Ко�ве�ция �а правата �а чове-
ка – от�ос�о правото �а �ачита�е �а лич�ия и се�е��ия живот33, в 
Препоръка (�00�) � �а Ко�итета �а Ми�истрите �а �ържавите – чле�-
ки �а Съвета �а Европа от�ос�о �остъпа �о официал�и �оку�е�ти, 
в Регла�е�т (ЕО) № �049 от �00� г�� �а Европе�ския парла�е�т и �а 
Съвета от�ос�о публич�ия �остъп �о �оку�е�ти �а Европе�ския пар-
ла�е�т и �а Съвета, в Ко�ве�цията �а �остъпа �о и�фор�ация, участи-
ето �а обществе�остта в процеса �а в�е�а�ето �а ре�е�ия и �остъпа 
�о правосъ�ие по въпроси �а окол�ата сре�а, ратифицира�а със �ако� 
ДВ, бр�� 9� от �003 г��, об��� ДВ, бр�� 33 от �004 г�� (и�вест�а по� �а�ва�ието 
Орхуска Ко�ве�ция)�� 

В Препоръка (�00�) � от�ос�о �остъпа �о официал�и �оку�е�ти, 
условието огра�иче�ието �а е „�еобхо�и�о в �е�ократич�ото обще-
ство“ е по-�ататък ко�крети�ира�о, като е прието, че �остъп �о �оку-
�е�т �оже �а се откаже, са�о ако ра�крива�ето �а съ�ържащата се в 
�его и�фор�ация:

 ще �авре�и или �оже �а �авре�и �а �ащите�ите и�тереси, 
	осве� ако е �алице �а��еляващ обществе� и�терес от �е��ото
  ра�крива�е�� 

Общи изисквания към ограниченията на достъпа до 
информация в българското законодателство

В българското �ако�о�ателство общите и�исква�ия къ� огра�и-
че�ията �а �остъпа �о и�фор�ация, и�ра�яващи се в тро��ия тест, �е 

33 В това право се съ�ържа и право �а �остъп �о и�фор�ация, от�асяща се 
собстве�ия личе� живот – вж�� Гаскин с/у Великобритания�� 
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са цялост�о отра�е�и и пре�ви�е�и в Зако�а �а �остъп �о обществе�а 
и�фор�ация�� Това е ра�ликата с ��ого �руги �ацио�ал�и �ако�о�а-
телства�� Те са и�цяло отра�е�и обаче в чл�� �0 от по-�овия Зако� �а 
опа�ва�ето �а окол�ата сре�а (�00� г��)�� 

От�ел�ите еле�е�ти �а теста се и�вличат от ра�лич�и ра�поре�би 
�а Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация и �ругите свър�а�и 
с �его �ако�и�� Така �апри�ер в чл�� 7, ал�� � от ЗДОИ е пре�ви�е�о, че 
правото �а и�фор�ация �оже �а бъ�е огра�иче�о са�о със закон.

1. Изрично посочено в закон

Както вече бе�е посоче�о, ра�лич�ите огра�иче�ия �а правото 
�а �остъп �о обществе�а и�фор�ация са �ефи�ира�и в ра�лич�и ак-
тове �а �ако�о�ател�ата власт:

• в чл�� �5 от Зако�а �а �ащита �а класифицира�ата и�фор�ация 
е �ефи�ира�а �ържав�ата та��а, като в приложе�ие � къ� та�и 
�ор�а са �а�е�и ко�крет�и кагегории и�фор�ация, която �оже 
�а бъ�е класифицира�а като �ържав�а та��а;

• в чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ е �а�е�о опре�еле�ие �а огра�иче-
�ието, свър�а�о с т�� �ар�� по�готвител�и �оку�е�ти бе� са�осто-
ятел�о ��аче�ие;

• в чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ е �а�е�о опре�еле�ие �а огра�иче-
�ието, свър�а�о с преговори от и �а орга�а �а власт;

• в § �, т�� 7 от Зако�а �а �ащита �а ко�куре�цията е �а�е�о опре-
�еле�ие �а търговска и прои�во�стве�а та��а;

• в чл�� �, ал�� � от Зако�а �а �ащита �а лич�ите �а��и е �а�е�о оп-
ре�еле�ие �а лич�и �а��и; 

• в чл�� �6, ал�� � от ЗЗКИ е �ефи�ира�а т�� �ар�� служеб�а та��а, 
като се препраща къ� ко�крет�и категории и�фор�ация��

И�исква�ията къ� преци��остта �а �ако�овите ра�поре�би, ре-
гулиращи огра�иче�ията, са високи, съглас�о съ�еб�ата практика�� 
Напри�ер, �е отговаря �а и�исква�ето „и�рич�о посоче�о в �ако�“ �а-
ко�ова ра�поре�ба, която гласи, че �ащите�а та��а е „информацията, 
станала известна някому при или по повод изпълнение на служеб-
ните му задължения“ (все още ре�ица ра�поре�би въвеж�ат по то�и 
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�ачи� „служеб�а та��а“)�� От�ел�ите категории и�фор�ация, попа�ащи 
в огра�иче�ията, трябва �а бъ�ат ко�крет�о описа�и в �ако�ова �ор�а 
и огра�иче�ието „служеб�а та��а“ �е е и�ключе�ие от това правило�� В 
то�и с�исъл се прои��есе Върхов�ият а��и�истративе� съ�, Пето от�е-
ле�ие, по �елото �а с�руже�ие Обществен барометър – Сливен срещу 
Директора на Агенция за държавен вътрешен финансов контрол34��

2. Защитени интереси

В Ре�е�ие № 7 от 04��06���996 г�� по к����� № �/�996 г�� Ко�ституцио��ият 
съ� прие�а, че: 

„Ограничаването на тези права е допустимо с цел охраната на 
други, също конституционно защитими права и интереси, и може да 
става единствено на основанията, предвидени в Конституцията.

На въпроса кои точ�о са �ащите�ите и�тереси, в �ако�о�ателс-
твото �е е �а�е� цялосте� и систе�атиче� отговор�� Ра�поре�бата �а 
чл�� 5 от ЗДОИ, въ�прои�веж�аща чл�� 4�, ал�� � от Ко�ституцията, е 
фор�улира�а общо �а правото �а се търси, получава и ра�простра�ява 
и�фор�ация�� Същевре�е��о, и�брое�ите в �ея �ащите�и и�тереси са 
�а�е�и общо�� Напри�ер и�ключе�ието, фор�улира�о �а�-общо като 
свър�а�о с правата и и�тересите �а трети лица, всъщ�ост се по�ра��е-
ля от своя стра�а �а �ащита �а лич�ите �а��и и �а легити��ия и�терес 
�а търговците�� 

На�-и�черпател�о �ащите�ите и�тереси са �а�е�и в чл�� �0, ал�� � от 
ЗООС�� И�броява�е е �алице и в чл�� 37, ал�� � от ЗДОИ�� Систе�атич�о и�-
ложе�о, правилото �а свобо�е� �остъп �о обществе�а и�фор�ация търпи 
�опусти�и и�ключе�ия �а �ащита �а сле��ите и�тереси (и права):

• �ащите�ите като �ържав�а или служеб�а та��а съглас�о ЗЗКИ;
• �ащите�ите с т�� �ар�� търговска та��а;
• �ащите�ите �а��и съглас�о Зако�а �а �ащита �а лич�ите �а��и
• �ащите�ите �а��и, които пре�ставляват и�телектуал�а собстве-

�ост;

34 Ре�е�ие № �0539 от ���������00� г�� по а���� ��� № 5�46 от �00� г��
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• �ащите�ите вътре��и ко�султации и обсъж�а�ия във връ�ка с 
в�е�а�ето �а �а�е�о ре�е�ие (чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ);

• �ащите�ите преговори от и�ето �а орга� �а власт с огле� склю-
чва�ето �а съгла�е�ие (чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ)��

От своя стра�а, и�тересите, �ащите�и с огра�иче�ието �ържав�а 
та��а, са сле��ите:

• �ацио�ал�ата сигур�ост;
• отбра�ата;
• въ���ата политика;
• ко�ституцио��оуста�ове�ия ре���

Допусти�ата �ащита �а те�и и�тереси е по-�ета�л�о опре�еле�а 
чре� и�броява�ето �а ко�крет�и категории в списъка приложе�ие къ� 
чл�� �5 от ЗЗКИ�� 

Същевре�е��о �ащитата �а и�телектуал�ата собстве�ост е �есъ-
щи�ско огра�иче�ие�� В случаите �а авторско право, прои�ве�е�ието �е 
пре�ставлява та��а, а е �абра�е�о ра�простра�е�ието �у бе� съгласие 
�а автора�� При �еобхо�и�ост от по�об�а �ащита, тя се осъществява 
посре�ство� и�бор �а фор�ата �а �остъп �о и�фор�ация от стра�а �а 
орга�а �а власт – чл�� �7, ал�� �, т�� 3, хипоте�а � от ЗДОИ�� Сле�овател�о 
�остъпът �о такава и�фор�ация е по �ачало �опусти��� 

3. Пропорционалност на целта да се защитят един 
или повече от защитените интереси. 

В Ре�е�ие № 7 от 04��06���996 г�� по к����� № �/�996 г�� Ко�ституцио��ият 
съ� прие�а, че: 

„������ ограниченията (изключенията), на които тези права могат 
да бъдат подлагани, се прилагат ограничително и само за да осигу-
рят защита на конкуриращ интерес.“

Тоест, със �а�ължител�ото тълкува�е �а чл�� 4� от Ко�ституцията 
е въве�е�о и второто правило, че всяко огра�иче�ие трябва �а бъ�е 
пропорцио�ал�о �а целта �а се �ащитят е�и� или повече от �ащите�и-
те и�тереси��
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Както бе�е отбеля�а�о, връ�ката �а огра�иче�ията със съответ�ия 
�ащити� и�терес е и�плицит�о �а�е�а в ЗДОИ с �ор�ата �а чл�� 5�� В свои 
ре�е�ия Върхов�ият а��и�истративе� съ� прилага та�и връ�ка и къ� 
ко�крет�ите огра�иче�ия�� Така �апри�ер търсе�ето �а съгласие �а тре-
тото лице – търговец, трябва �а бъ�е с цел �ащита �а �еговите и�тереси�� 
Същевре�е��о опре�еля�ето �а те�и и�тереси �е трябва �а е са�оцел�о, 
а �а сле�ва обектив�и критерии�� В свое ре�е�ие ВАС прие�а: 

„Ако се обсъди въпросът дали с искането се засягат права или 
законни интереси на третото лице, настоящият състав приема, че 
не се засягат такива законни права и интереси на търговското дру-
жество – трето лице. Със заявлението са поискани данни, които 
имат статистически характер и не касаят търговската дейност 
на дружеството, нито представляват служебна тайна.“35

Тоест, �е всяка от�асяща се �о търговеца и�фор�ация, �о са�о 
та�и, от чието ра�крива�е биха се �асег�али �егови права и �ако��и 
и�тереси, по�лежи �а �ащита��

• Стеснително тълкуване на ограничението

Пропорцио�ал�остта �а целта �а �ащитят е�и� или повече и�те-
реси се и�ра�ява и в стес�ител�ото тълкува�е �а огра�иче�ието�� Така 
�апри�ер, в ре�е�ието по �елото Зоя Димитрова с/у Главния секретар 
на Президента на РБ съ�ът прие�а, че целта �а Зако�а �а �ащита �а 
класифицира�ата и�фор�ация е �а се �ащитят �а��и от�ос�о оператив-
�ата работа �а службите �а сигур�ост�� Опитът �а а��и�истрацията �а 
включи в та�и категория и ре�ултатите от те�и �окла�и е �епропорцио-
�але� �а целта �а �ако�а�� В то�и с�исъл и в съ�еб�ото ре�е�ие е ко�-
статира�о, че цитира�ата категория и�фор�ация, по�лежаща �а класи-
фицира�е като �ържав�а та��а съглас�о ЗЗКИ, е �еприложи�а�� 

35 Ре�е�ие № 47�6/�5��05���004 г�� по а����� № 875�/�003 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие�� 
Почти и�е�тич�о е Ре�е�ие № 47�7/�5��05���004 г�� по а����� № 875�/�003 г�� �а ВАС, 
Пето от�еле�ие�� (�елата са по отка�и �а к�ета �а общи�а Ви�и� �а пре�остави 
и�фор�ация, касаеща �оговора, сключе� �еж�у общи�а Ви�и� и общи�ска фир�а 
„Чистота“ и и�фор�ация от�ос�о и�пъл�е�ието �у)�� 
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• Предоставяне на частичен достъп

Пре�оставя�ето �а частичен достъп е пре�ви�е�о в чл�� 7, ал�� � 
от ЗДОИ�� Типиче� при�ер е �остъпът �о �оку�е�ти, в които се съ�ъ-
ржат и лич�и �а��и�� В то�и случа� �у�ите или пасажите, които ра�-
криват лич�и �а��и, трябва �а се �ачер�ят и �а се пре�остави копие от 
�оку�е�та, бе� те�и �а��и (ако това е посоче�ата от �аявителя фор�а 
�а �остъп)�� В то�и с�исъл са ука�а�ията �а съ�а в �елото �а Д�� Тотев 
с/у Глав�ия �а�ъче� �иректор, по пово� отка� �а се пре�остави �остъп 
�о �егово пис�о, а�ресира�о �о �а�ъч�о �а�ълже�о лице по въпроси-
те �а �а�ъч�ото облага�е (�а се �аличат и�ето и а�реса �а лицето)36�� 
Същото се от�ася �о лич�ите �а��и �а сви�етелите, посоче�и в акт 
�а уста�овява�е �а а��и�истратив�о �ару�е�ие37�� Нищо �е пречи �а 
пре�оставя�ето �а частиче� �остъп и �о �оговорите �еж�у публич�и 
и�ституции и част�и фир�и38�� За та�и цел орга�ът сле�ва �а �аправи 
ра�гра�иче�ие �а характера �а и�фор�ацията в �оговора39�� 

Частич�ият �остъп е въ��оже� и �ължи� и в случаите, когато 
част от иска�ата и�фор�ация е класифицира�а като �ържав�а или 
служеб�а та��а�� Споре� Върхов�ия а��и�истративе� съ�, „дори ако 
се приеме, че чрез оповестяването на резултата от работата на 
службите за сигурност би възникнала опасност от разкриване на 

36 Ре�е�ие № 60�7 от �00� г�� �а ВАС, Петчле�е� състав, по а���� ��� № �0496 от 
�00� г�� Публикува�о в: Съ�еб�и �ела по Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация, 
Сбор�ик, и���� Програ�а Достъп �о И�фор�ация, София �00� г��, с�� ��7�� От�ос�о 
и�пъл�е�ието �а съ�еб�ото ре�е�ие вж�� Пис�о �а ГДД № �4-00-��3 от �0��03���003 г�� 
от�ос�о прилага�ето �а �якои ра�поре�би �а ДПК��

37 Ре�е�ие № 98��/�8�������00� г�� по а������� № 5736/�00� г�� �а ВАС, Пето 
от�еле�ие�� 

38 Ре�е�ие № 47�6/�5��05���004 г�� по а����� № 875�/�003 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие, 
Ре�е�ие № 47�7/�004 г�� по а����� № 875�/�003 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие�� (�елата са 
по отка�и �а к�ета �а общи�а Ви�и� �а пре�остави и�фор�ация, касаеща �оговора, 
сключе� �еж�у общи�а Ви�и� и общи�ска фир�а „Чистота“ и и�фор�ация от�ос�о 
и�пъл�е�ието �у)�� 

39 Ре�е�ие № 8�90/�0��07���006 г�� по а������� № 3���/�006 г�� �а ВАС, Vо�� Делото 
е по отка� �а к�ета �а общи�а �а пре�остави �остъп �о �оговора �а ко�цесия по 
с�етосъбира�е и с�етои�во�ва�е в гр��Ра�гра��� 
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защитена информация, този риск може да бъде предотвратен чрез 
предоставяне на частичен достъп“40�� 

• Защита от увреждане или опасност от увреждане  
на защитените интереси. 

И�сле�ва�ето �а вре�ата от пре�оставя�е �а обществе�а и�фор-
�ация е част от правилото „при�цип спря�о и�ключе�ие“ и от стес-
�ител�ото тълкува�е �а огра�иче�ията�� Са�о при �аличието �а вре-
�а или опас�ост от вре�а съществува �е�ствител�о �еобхо�и�ост от 
�ащита чре� огра�ичава�е �а �остъпа�� Макар в ЗДОИ правилото �а 
вре�ата �а �е е и�рич�о фор�улира�о, то е отра�е�о в ре�ица �руги 
�ако�ови актове�� 

В е��а част от те�и актове е употребе� и�ра�ът, „ра�крива�ето 
�а и�фор�ацията би се отра�ило неблагоприятно„ – чл�� 4, ал�� 4 от 
Ко�ве�ция �а �остъпа �о и�фор�ация, участието �а обществе�остта в 
процеса �а в�е�а�ето �а ре�е�ия и �остъпа �о правосъ�ие по въпро-
си �а окол�ата сре�а, чл�� �6, ал�� � от Зако�а �а �ащита �а класифици-
ра�ата и�фор�ация�� В �руги актове се употребява по�ятието „вреда 
или опас�ост от увреждане“ – чл�� �5 от ЗЗКИ�� 

В опре�еле�и случаи преце�ката �али пре�оставя�ето �а �а�е�а 
и�фор�ация ще �авре�и или �оже �а �авре�и �а �ащите�ия и�терес, 
е оставе�а и�цяло �а а��и�истрацията�� Такъв е случаят при огра�иче-
�ието, свър�а�о с т�� ��� по�готвител�и �оку�е�ти (чл�� �3, ал�� �, т�� � от 
ЗДОИ) и огра�иче�ието, свър�а�о с �астоящи/пре�стоящи преговори 
(чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ)�� 

В ��ого случаи �ако�о�ателството пре�виж�а преце�ката �али 
пре�оставя�ето �а �а�е�а и�фор�ация ще �авре�и или �оже �а �авре-
�и �а �ащите�ия и�терес �а се прави пре�варител�о�� Такъв е случаят 
с т�� ��� класифицира�а и�фор�ация – �ържав�а или служеб�а та��а, 

40 Ре�е�ие № 5/3��0����006 г�� по а����� № 4596/�005 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие, 
�елото е Зоя Димитрова с/у Главния секретар на Президента на Републиката, 
в което се ра�глеж�а отка�а �а пре�оставя�е �а �окла� �а службите �а сигур�ост 
от�ос�о участие �а български фир�и в търговия с Ирак в �ару�е�ие �а е�баргото 
�а ООН��



54

ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА

както и с търговската та��а – съглас�о § �, т�� 7 от ЗЗК в това огра�и-
че�ие �оже �а попа�а са�о и�фор�ация, �а чието �апа�ва�е в та��а са 
в�ети �еобхо�и�ите �ерки от съответ�ия търговец�� 

Еле�е�т �а оце�ката �а еве�туал�ата вре�а от пре�оставя�ето 
�а �а�е�а и�фор�ация е временният характер �а огра�иче�ието – 
въве�е�ите от �ако�о�ателството срокове �а �ащита �а и�фор�ацията 
(вж�� по-горе)�� Макси�ал�ата тра��ост �а те�и срокове е фиксира�а в 
�ако�а и �оже �а бъ�е �опъл�ител�о у�ълже�а са�о при �якои от ог-
ра�иче�ията и са�о по и�ключе�ие (вж�� чл�� 34, ал�� � от ЗЗКИ)�� 

Проверка �а актуал�остта от вре�а или опас�ост от увреж�а�е 
�а �ащите�ите съглас�о чл�� �5 и чл�� �6 от ЗЗКИ и�тереси сле�ва �а 
се и�вър�ва при пре�ви�е�ото в �ако�а прера�глеж�а�е �а всеки �ве 
го�и�и�� Ня�а пречка прера�глеж�а�ето �а се и�вър�ва и при �али-
чие �а обществе� и�терес от ра�крива�ето �а и�фор�ацията, когато 
е по�а�е�о �аявле�ие по ЗДОИ�� Такова прера�глеж�а�е бе и�вър�е�о 
пре� �004 г�� от �и�истъра �а фи�а�сите по от�о�е�ие �а �оговора с 
„Крау� Е��жъ�тс“ и пре� �005 г�� от �и�истъра �а регио�ал�ото ра�-
витие и благоустро�ството по от�о�е�ие �а �оговора с „Магистрала 
Тракия“ АД�� В после��ия случа� грифът �а сигур�ост „�а служеб�о 
пол�ва�е“ бе пре�ах�ат и �оговорът – пре�оставе��� 

Съдебна практика по ограниченията  
на правото на достъп до информация

Е�и� от �а�-важ�ите въпроси пре� и��и�алите го�и�и от прила-
га�ето �а ЗДОИ, е прилага�ето �а огра�иче�ията �а правото �а �о-
стъп �о и�фор�ация и уста�овява�ето �а точ�ия бала�с �еж�у пра-
вото – от е��а стра�а, и �ащите�ите права и и�тереси – от �руга�� То�и 
въпрос е толкова по-важе�, тъ� като тълкува�ето �а прав�ите �ор�и 
е в право�ощията �а съ�а, ко�то е�и�стве� осъществява ко�трол �а 
�ако�осъобра��ост �а отка�ите по ЗДОИ�� Пре� и��и�алите го�и�и се 
постави въпросът �а и�яс�ява�е �а опре�еле�ието �а ра�лич�ите ви-
�ове огра�иче�ия, като �ържав�а, служеб�а, търговска та��а и т�� ��� 
Оттук и�ва и сле�ващият въпрос – какъв е обхватът �а и�фор�ация-
та, която попа�а в огра�иче�ието и какви са �еха�и��ите �а �егово-
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то преци��о очертава�е�� И така се �остига �о �еобхо�и�остта �а се 
очертаят ра�ките �а �ащите�ия от �ако�а и�терес �а�е�а и�фор�ация 
�а попа��е в огра�иче�ията �а правото �а и�фор�ация�� Те�и ра�ки се 
преци�ират още повече при пре�оставя�ето �а частиче� �остъп��

И�е��о по то�и път бяха и�тълкува�и в съ�еб�ата практика 
стес�ител�о огра�иче�ията, свър�а�и с �ържав�ата и служеб�ата 
та��а, по�готвител�ите �оку�е�ти (чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ) и 
отчасти – с търговската та��а�� Съ�илищата �а�оха ука�а�ия по пре-
�оставя�ето �а частиче� �остъп �о и�фор�ация�� Естестве�о, �якои 
пробле�и остават�� 
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КЛАСИфИцИРАНА ИНфОРмАцИЯ.  
ДЪРжАВНА тАйНА

В чл�� 7, ал�� � от ЗДОИ е пре�ви�е�о, че �остъпът �о обществе�а и�-
фор�ация �е �оже �а бъ�е огра�ичава�, осве� когато тя е класифици-
ра�а и�фор�ация�� Също така, съглас�о чл�� 37, т�� � от ЗДОИ: 

„чл�� 37�� (�) Основание за отказ от предоставяне на достъп до 
обществена информация е налице, когато: 

1. (изм. – ДВ, бр.45 от 2002 г.) исканата информация е класи-
фицирана информация, представляваща държавна или служебна 
тайна ...“

Същевре�е��о в чл�� 5 от ЗДОИ е пре�ви�е�о, че правото �а �о-
стъп �о обществе�а и�фор�ация �е �оже �а бъ�е �асоче�о срещу �а-
цио�ал�ата сигур�ост�� 

Съпоставката със Зако�а �а �ащита �а класифицира�ата и�фор�а-
ция �ава отговор �а въпроса �а съот�о�е�ието �а по�ятията „�ържав-
�а та��а“, „класифицира�а и�фор�ация“, „�ацио�ал�а сигур�ост“�� 
И�фор�ацията, по�лежаща �а класифицира�е като �ържав�а та��а е 
е�и� от ви�овете класифицира�а и�фор�ация�� Нацио�ал�ата сигур�ост 
е е�и� от и�тересите, които се �ащитават чре� �ържав�ата та��а��

Споре� Зако�а �а �ащита �а класифицира�ата и�фор�ация три 
са ви�овете и�фор�ация, по�лежаща �а класифицира�е съглас�о то�и 
�ако�:

• Държав�а та��а;
• Служеб�а та��а;
• Чуж�естра��а класифицира�а и�фор�ация��

История на законодателството  
относно държавната тайна

Де�стващият пре�и �990 г�� Списък �а фактите, све�е�ията и 
пре��етите, съставляващи �ържав�а та��а, бе приет от Ми�истерския 
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съвет и пре�ставлява�е са� по себе си такава та��а, като бе �аркира� 
с гриф �а сигур�ост4��� Пре� �990 г�� бе приет с Ре�е�ие �а Наро��ото 
събра�ие Списък �а фактите, све�е�ията и пре��етите, съставляващи 
�ържав�а та��а, ко�то бе об�аро�ва� в ДВ бр�� 3� от �990 г�� С Наре�ба 
�а �е��остта �а Нацио�ал�ата служба �а сигур�ост по осигурява�е �а-
щитата �а стратегически обекти и �е��ости и по опа�ва�е �а �ържав-
�ата та��а в Република България, приета с ПМС № 3�4 от �994 г�� бе 
приета проце�ура по �асекретява�ето �а �оку�е�ти като �ържав�а 
та��а, об�аро�ва�а в ДВ бр�� 5 от �995 г�� С �аре�бата се въвеж�ат 
три степе�и �а секрет�ост �а и�фор�ацията, съставляваща �ържав�а 
та��а – съответ�о „секрет�о“, „строго секрет�о“ и „строго секрет�о 
от особе�а важ�ост“ (чл�� �0)�� Впосле�ствие същата проце�ура бе рег-
ла�е�тира�а в Правил�ика �а прилага�е �а Зако�а �а Ми�истерството 
�а вътре��ите работи, об�аро�ва� в ДВ бр�� ��3 от �998 г��, бе� особе-
�и и��е�е�ия�� Може би �а�-съществе�ата про�я�а бе пре�ахва�ето 
�а �ве�ата �а сигур�ост и съответ�ите офицери от �ържав�ите орга�и 
и орга�и�ации�� 

Пре� �996 г�� в своето Ре�е�ие № 7 от �996 г�� по к����� № � от �996 г�� 
Ко�ституцио��ият съ� прие тълкува�е �а чл�� 39–4� от Ко�ституцията, 
като по от�о�е�ие �а тук ра�глеж�а�ото огра�иче�ие уста�ови, че: 

„Сред изброените в чл. 41, ал. 1, изр. 2 основания обозначеното 
със съображения за национална сигурност е в най-голяма степен 
нуждаещо се от законова регламентация, тъй като се отнася до 
информация, която поначало се подлага на класификация, така че е 
възможно нейното предварително определяне като “информацио-
нен масив“, който включва конкретни факти и обстоятелства.“

Пре� �00� г�� в и�пъл�е�ие �а приетата политика �а присъе-
�и�ява�е къ� НАТО и в съответствие с цитира�ото Ре�е�ие �а 
Ко�ституцио��ия съ� бе приет Зако�ът �а �ащита �а класифицира-
�ата и�фор�ация�� Прие�а�ето �а �ако�и в та�и сфера бе �еи��е��о 
съпътстващо прие�а�ето �а �ови стра�и чле�ки �а НАТО в края �а 
90-те и �ачалото �а �овото столетие�� 

4� Вж�� Делото Програ�а Достъп �о и�фор�ация с/у Ми�истерския съвет (�003 г��), 
чи�то пре��ет бе и�е��о отка�ът �а бъ�е пре�оставе� �остъп �о Правил�ика 
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Със ЗЗКИ се уре�и �а пръв път цялост�о �атерията, като се пре�-
ви�и опре�еле�ие �а �ържав�а та��а, служители, и�ащи право �а кла-
сифицират и�фор�ация, проце�ура, степе�и �а сигур�ост и срокове 
�а �ащита �а и�фор�ацията, �а�ълже�ие �а прера�глеж�а�е �а �асек-
рете�ата пре�и �ако�а и�фор�ация и �а перио�ич�о прера�глеж�а�е 
�а класифицира�ата �а ос�ова�ие �а �ако�а и�фор�ация�� 

Дефиниция на понятието „държавна тайна“

Опре�еле�ието �а по�ятието „�ържав�а та��а“ се съ�ържа в чл�� �5 
от ЗЗКИ, съглас�о ко�то:

„Чл. 25. Държавна тайна е информацията, определена в списъка 
по приложение № 1, нерегламентираният достъп до която би съз-
дал опасност за или би увредил интересите на Република България, 
свързани с националната сигурност, отбраната, външната поли-
тика или защитата на конституционно установения ред.“

Еле�е�тите �а опре�еле�ието са �яколко�� От е��а стра�а са посо-
че�и опре�еле�и и�тереси, от �руга – списък с ко�крет�и категории 
и�фор�ация, от трета – критерия �а огра�ичава�е �а �остъпа – �ащита 
от вре�а или опас�ост от вре�а �а и�тересите�� Тоест, еле�е�тите �а 
по�ятието са:

• Опре�еле�и �ащите�и и�тереси;
• Опре�еле�и категории и�фор�ация;
• Защита от вре�а или опас�ост от вре�а �а и�тересите�� 
По от�о�е�ие �а опре�еле�ието Върхов�ият а��и�истративе� 

съ� е и�вел тълкувател�о �абра�а �а �еговото ра��ирител�о тълку-
ва�е�� От�ос�о е��а от категориите и�фор�ация, и�брое�и в списъка 
приложе�ие и свър�а�а със �ащитата �а и�тереса �а �ацио�ал�ата си-
гур�ост, съ�ът прие�а: 

Този законов текст е неотносим към конкретния казус, защото 
визира „доклади … относно оперативната работа на службите за 
сигурност“, докато в случая предмет на заявлението за достъп е не 
оперативната работа на тези служби, а само резултат от нея...“42

4� Ре�е�ие № 5/�006 г�� по а����� № 4596/�005 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие�� 
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За ра�лика от �руги �ако�и, българският Зако� �а �ащита �а кла-
сифицира�ата и�фор�ация �е съ�ържа огра�иче�ия, т�� е�� �абра�и �а 
класифицира�е�� Такива се съ�ържат в �руги �ако�о�ателства, в това 
число и в �ако�а �а съсе��ата Ру�ъ�ия, приет почти е��овре�е��о с 
българския�� В И�пъл�ител�а �апове� �� 958 �а Пре�и�е�та �а САЩ 
от�ос�о класифицира�ето �а и�фор�ация също се съ�ържат такива 
�абра�и�� Така �апри�ер �е �оже �а бъ�е класифицира�а и�фор�ация, 
�а �а се прикрият �ако�о�ару�е�ия, �еефектив�ост, а��и�истратив-
�а гре�ка, �а �а се пре�отврати �е�оверие къ� лице или аге�ция и 
�р�� Остава открит въпросът �али такава �абра�а �а класифицира�е �е 
�оже �а бъ�е и�ве�е�а по тълкувателе� път�� 

Защитени с държавната тайна интереси

Четири са �ащите�ите с огра�иче�ието, свър�а�о с �ържав�ата 
та��а, и�тереси:

• �ацио�ал�ата сигур�ост;
• отбра�ата;
• въ���ата политика;
• ко�ституцио��оуста�ове�ия ре���

В Приложе�ие № � къ� чл�� �5 от ЗЗКИ, което е част от �ако�а, 
са и�брое�и 64 категории и�фор�ация, �а чиято �ащита е �опусти�о 
класифицира�ето като �ържав�а та��а�� Те са ра�пре�еле�и в три ка-
тегории:

• и�фор�ация, свър�а�а с отбра�ата �а стра�ата (ра��ел �);
• и�фор�ация, свър�а�а с въ���ата политика и вътре��ата си-

гур�ост �а стра�ата (ра��ел �);
• и�фор�ация, свър�а�а с ико�о�ическата сигур�ост �а стра�ата 

(ра��ел 3)�� 

Трябва �а се отбележи, че �е във всички случаи е очеви��о от �а-
и�е�ова�ията �а ра��елите ко� от тях къ� кои �ащите�и и�тереси се 
от�ася�� Де�ствител�о, �аи�е�ова�ието �а първия ра��ел �е�вус�исле-



60

ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА

�о �асочва къ� и�тереса, свър�а� с отбра�ата�� Във втория ра��ел се 
виж�ат �астъпе�и �ва от �ащите�ите и�тереси – свър�а�ите с въ��-
�ата политика и �ацио�ал�ата сигур�ост в частта є – вътре��а сигур-
�ост43�� Третият ра��ел, ако се и�хож�а е�и�стве�о от �а�ва�ието �у, 
�е се свър�ва пряко с �яко� от �ащите�ите и�тереси�� Ако се ра�гле�ат 
поот�ел�о се�е�те категории и�фор�ация, попа�ащи в обхвата �у, в т�� 
� и 4 се спо�е�ават преговори по сключва�ето �а фи�а�сови �оговори 
и респ�� �ачи�а �а �е�ствие �а ко�трол�о-сиг�ал�и и �р�� по�об�и уст-
ро�ства, свър�а�и с �ацио�ал�ата сигур�ост�� В т�� 5 и 6 от ра��ела се 
посочват категории и�фор�ация, яв�о свър�а�и с въ���ата политика, 
�околкото с тях се �ащитават �а��и от�ос�о �руги �ържави�� Може �а се 
пре�положи, че и�тересите �а �ацио�ал�ата ико�о�ика – т�� � от ра��ела 
и ико�о�ическите и�тереси �а �ържавата – т�� 3 от ра��ела се �ащитават 
с цел �а се пре�отврати употребата �а и�фор�ация от �руга �ържава �а 
с�етка �а �а�ата�� В се��ата категория се спо�е�ават и�рич�о сигур-
�остта и отбра�ата �а стра�ата�� 

Сле�ва �а се отбележи, че ко�крет�а категория и�фор�ация, коя-
то �а се свър�ва е�и�стве�о със �ащитата �а ко�ституцио��оуста�о-
ве�ия ре�, �е фигурира в списъка-приложе�ие № � от ЗЗКИ�� От �ру-
га стра�а и�глеж�а, че �ацио�ал�ата сигур�ост обхваща отбра�ата и 
въ���ата политика, �о се ра�простира и върху вътре��ата сигур�ост 
и �ащитата �а �ацио�ал�ата ико�о�ика (ра��ел III, т�� � и 3)�� 

В практиката случаите �а отка� с по�овава�е �а �ържав�а та�-
�а �ачестиха сле� прие�а�ето �а ЗЗКИ�� Докато проучва�ето �а ПДИ 
пре� �00� г�� �е отчете �ито е�и� отка�44, ос�ова� �а �ържав�а та��а, 
пре� �00� г��, сле� прие�а�ето �а ЗЗКИ, се и�е�тифицират 9� такива 
отка�а45�� В е��и от случаите това се �ълже�е �а �еи�вър�ва�ето �а 

43 Сле�ва �а се отбележи, че в �якои �ацио�ал�и прав�и систе�и, �апри�ер 
в САЩ, класифицира�е е �опусти�о са�о �а �ащита �а �ацио�ал�ата сигур�ост, а 
тя е �ефи�ира�а като свър�а�а е�и�стве�о с отбра�ата и въ���ата политика, вж�� 
спо�е�атата И�пъл�ител�а �апове� �� 858�� 

44 И�пъл�е�ие �а �а�ълже�ията �а орга�ите �а и�пъл�ител�ата власт по ЗДОИ, 
София �00�, с�� 37 �остъп�о �а а�рес: �tt�://www��ai�-b���o��/�df/�fa���df 

45 Го�и�ата �а рацио�ал�ото �евежество, София �00�, с�� 48, �остъп�о �а а�рес: 
�tt�://www��ai�-b���o��/�df/ai�-�e�o�t-�00����df 
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�ължи�ото по § 9 от ПЗР �а ЗЗКИ прера�глеж�а�е �а �оку�е�ти, �а-
секрете�и пре�и вли�а�ето в сила �а �ако�а (ПДИ с/у Министерския 
съвет (�003), Христо Христов с/у Директора на НРС)�� В �руги слу-
чаи класифицира�ето е и�вър�е�о �а ос�ова�ие �а �овоприетия ЗЗКИ 
(Терзийски с/у Министъра на финансите относно договора с „Краун 
Ейджънтс“, Зоя Димитрова с/у Главния секретар на Президента на 
Република България)�� 

И�тересе� е въпросът кои категории от списъка – приложе�ие № � 
къ� чл�� �5 от ЗЗКИ са соче�и като ос�ова�ие �а класифицира�е �а и�-
фор�ация като �ържав�а та��а�� Докла�ът �а Нацио�ал�ата ра�у��ава-
тел�а служба и �а Нацио�ал�ата служба �а сигур�ост �о пре�и�е�та 
от�ос�о участието �а български фир�и в търговия с Ирак в �ару�е�ие 
�а е�баргото �а ООН бе отка�а� с по�овава�е (�а етапа �а съ�еб�ото 
прои�во�ство) �а т�� 9 от ра��ел II от Списъка – Приложе�ие № � къ� 
чл�� �5 от ЗЗКИ�� Категорията обхваща �окла�и от�ос�о оператив�ата 
работа �а службите �а сигур�ост и яв�о се от�ася къ� �ащитата �а �а-
цио�ал�ата сигур�ост�� Договорът �а Ми�истерството �а фи�а�сите с 
брита�ската фир�а „Крау� Е��жъ�тс,“ о�аглаве� Мерки в по�ощ �а 
рефор�ата в българската �ит�ическа а��и�истрация, бе �асекрете� 
(от�ово по-къс�о, сле� като �елото бе �аве�е�о �а втори път и бе от�о-
во �а първа и�ста�ция) �а ос�ова�ие т�� � и 3 от ра��ел III от Списъка – 
Приложе�ие № � от ЗЗКИ�� Както бе спо�е�ато, категориите се от�асят 
�о ико�о�ическите и�тереси �а �ържавата, �о в първия случа� става 
въпрос �а и�сле�ователска работа, а във втория – �а тех�ически, тех�о-
логически и орга�и�ацио��и ре�е�ия�� Прие�ателе� акт �а Държав�а 
аге�ция „Държаве� ре�ерв и вое��овре�е��и �апаси“ пък бе отка�а� 
�а ос�ова�ие т�� �0 от ра��ел II �а спо�е�атия Списък – приложе�ие�� 
Ока�ва се, че тра�ицио��о �ържав�ият ре�ерв се счита �а „отпуска�и 
и и�пол�ва�и бю�жет�и сре�ства и �ържав�о и�ущество �а специал�и 
цели, свър�а�и с �ацио�ал�ата сигур�ост“�� 
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Обхват на прегледа при отказ  
на основание „държавна тайна“

За от�о�е�ието �еж�у правото �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация 
и и�ключе�ието от �его, свър�а�о със �ащитата �а �ацио�ал�ата сигур-
�ост, важи �а общо ос�ова�ие по�черта�ото от Ко�ституцио��ия съ�, че 

„не става дума за избор между два противопоставящи се при-
нципа, а за приложението на изключение от един принцип (правото 
да се търси и получава информация), което изключение подлежи на 
ограничително тълкуване“.

В и�пъл�е�ие �а това �а�ължител�о тълкува�е �а Ко�ституцията �а-
ко�о�ателят е пре�ви�ил в чл�� 4� от ЗДОИ право�ощие �а съ�а �а се про-
и��ася по �ако�осъобра��остта �а �аркира�ето с гриф �а сигур�ост (ал�� 4, 
и��е�е�а с вли�а�ето в сила �а ЗЗКИ – ДВ бр�� 45 от �00� г��)�� Пре�ви�е�о 
е и �а�ълже�ие �а публич�ите и�ституции и �ругите �а�ълже�и по ЗДОИ 
субекти �а �отивират отка�ите си, �ори в случаите �а �ържав�а та��а, 
като посочат �е са�о прав�ото, �о и фактическото ос�ова�ие�� 

В Зако�а �а �ащита �а класифицира�ата и�фор�ация �е е въве-
�е�а пре�у�пция, че пре�оставя�ето �а попа�ащата в и�брое�ите в 
Приложе�ие № � категории и�фор�ация �асяга �ащите�ите и�тереси�� 
Така Върхов�ият а��и�истративе� съ� �а�ира, че ста�овището: 

„че информацията следва да се счита за класифицирана по си-
лата на закона, се базира на неправилно тълкуване на т. 9 от раз-
дел II на Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ и не се споделя от 
настоящия съдебен състав.“46

Съответ�о, при �е�ствието �а ЗЗКИ �а�е�а и�фор�ация �оже �а 
пре�ставлява та��а, са�о ако е била класифицира�а при преце�ка, че 
от свобо��ото є пре�оставя�е би прои�текла опас�ост или вре�а �а 
�ащите�ите и�тереси (чл�� �5 от ЗЗКИ)�� В съ�еб�ата практика по-�а-
татък бяха и�ве�е�и и�исква�ия както къ� �отивира�ето �а отка�и, 
ос�ова�и �а �ържав�а та��а, така и къ� са�ото класифицира�е �а и�-
фор�ация като такава�� 

46 Ре�е�ие № 5 от �006 г�� по а����� № 4�68/�005 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие, по 
�елото Зоя Димитрова с/у Главния секретар на Президента от�ос�о �остъпа �о 
�окла� �а службите �а сигур�ост�� Ре�е�ието е око�чател�о��
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В своята практика по прилага�ето �а ЗДОИ и ко�крет�о 
в случаи �а отка� �а и�фор�ация, ос�ова� �а �ържав�а та��а, 
Върхов�ият а��и�истративе� съ� и�ве�е опре�еле�и �а�ълже�ия 
�а а��и�истрацията�� В ра�ките �а съ�ебе� процес по жалба срещу 
отка�, �отивира� с �аличието �а класифицира�а и�фор�ация, ответ-
�икът �оси тежестта �а �ока�ва�е�� Правото �а съ�а �а ко�трол върху 
�аркира�ето с гриф �а сигур�ост:

„имплицитно предполага задължение за административния ор-
ган да предостави данни кога е извършено маркирането и на какво 
основание е станалото“47. Това �а�ълже�ие включва и пре�ставя�е 
�а �ока�ателства “с какъв гриф за сигурност е маркирана тази ин-
формация и кога е създадена“48, както и такива уста�овяващи �еобхо-
�и�ите „данни за вида и характера на информацията, квалифици-
ращи я като държавна тайна и съответното законово основание 
за определянето є като такава“49. 

На второ �ясто, като гара�ция �а ефектив�ата �ащита �а ко�с-
титуцио��о �ащите�ото право �а �остъп �о и�фор�ация, �ако�о�а-
телят е пре�ви�ил в ре�е�ието �а отка� �а пре�оставя�е �а обще-
стве�а и�фор�ация �а се посочват прав�ото и фактическото ос�о-
ва�ие �а отка� – чл�� 38 от ЗДОИ�� В то�и случа� е �алице и�рич�ата 
воля �а �ако�о�ателя �а бъ�е посочва�о фактическото ос�ова�ие 
�а отка�а50�� По�овава�е от а��и�истратив�ия орга� �а чл�� �5, ал�� 3 
от ЗАП, ко�то по�волява посочва�е са�о �а прав�ото ос�ова�ие �а 
и��ава�ето �а акта, е �е�опусти�о�� Това е така, �ащото 

47 Ре�е�ие № ���3 от �004 г�� по а������� № 38/�004 г�� �а ВАС, 5-чле�е� с-в, 
Кирил Терзийски с/у Министъра на финансите, от�ос�о �остъп �о �оговора с 
„Крау� Е��жъ�тс“��

48 Ре�е�ие № 33�9 от �004 г�� по а������� № 4�56/�003 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие, 
оставе�о в сила в та�и част с Ре���№ �0075 от �004г�� по а������� № 466�/�004 г�� �а 
ВАС, 5-чле�е� с-в��

49 Ре�е�ие № ��68� от �003 г�� по а������� № 3080/�003г�� �а ВАС по а�������  
№ 3080/�003 г��, оставе�о в сила с цитира�ото по-горе Ре��� по а������� № 38/�004 г�� 
�а ВАС, 5-чле�е� с-в��

50 Ре�е�ие № ��� от �004 г�� по а������� № 764�/�003 г�� �а ВАС Пето от�еле�ие, 
вля�ло в сила�� 
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„Приоритетът на специалните законови разпоредби пред об-
щите изключва възможността за прилагане на чл. 15, ал. 3 от ЗАП 
в конкретния случай.“51

И от�ово, посочва�ето са�о �а при�а�леж�ост къ� съответ�а ка-
тегория и�фор�ация (ра��ел и точка) съглас�о списъка Приложе�ие 
№ � по чл�� �5 ЗЗКИ, �е е �остатъче� �отив �а отка� по с�исъла �а 
чл�� 38 от ЗДОИ�� Трябва �а са �алице и и�ложе�и фактически ос�ова-
�ия �а опре�еля�ето �а и�фор�ацията като съставляваща �ържав�а 
та��а, �ащото и�аче 

„съдът не разполага с възможността да провери правилност-
та на отказа“5��� 

Третата гара�ция �а ефектив�ата �ащита �а правото �а и�фор�а-
ция се съ�ържа в пре�оставе�ото право�ощие �а съ�а по чл�� 4�, ал�� 3 
от ЗДОИ �а и�иска �еобхо�и�ите �ока�ателства, в това число и �оку-
�е�та, �остъп �о ко�то се отка�ва, �а упраж�ява�е �а право�ощието 
си по чл�� 4�, ал�� 4 от ЗДОИ53��

Правомощие на съда по чл. 41, ал. 3 и 4 от ЗДОИ.  
Контрол на законосъобразността на маркирането  
с гриф за сигурност

Съглас�о чл�� 4�, ал�� 3 и 4 от ЗДОИ: 
(3) При обжалване на отказ за предоставяне на достъп до 

обществена информация на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 съдът в 
закрито заседание може да поиска от органа необходимите до-
казателства за това.

5� Ре�е�ие № 5 от �006 г�� по а����� № 4�68/�005 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие, по 
�елото Зоя Димитрова с/у Главния секретар на Президента от�ос�о �остъпа �о 
�окла� �а службите �а сигур�ост�� Ре�е�ието е око�чател�о�� 

5� Ре�е�ие № 9�54 от �004г�� по а������� № 4408/�004 г�� �а ВАС Пето от�еле�ие, 
вля�ло в сила�� 

53 Това право�ощие е упраж�е�о �апр�� от ВАС Пето от�еле�ие�� по а������� 
№ 3080/03 г��, а������� № 9898/0�г��, а������� № 4��0/04 г��, от СГС III-Ж с-в по а���� 
��� № 64�/0� г�� 
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(4) (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2002 г.) В случаите по ал. 3 съдът се 
произнася по законосъобразността на отказа и маркирането с гриф 
за сигурност. 

То�и ко�трол върху �ако�осъобра��остта �а �асекретява�ето е 
пре�ви�е� и в �руги �ако�о�ателства�� Това е �еобхо�и�о, �а �а в�е�е 
съ�ът правил�о ре�е�ие по жалба срещу отка� �а и�фор�ация с по-
�овава�е огра�иче�ие, свър�а�о със �ащитата �а класифицира�а и�-
фор�ация�� За та�и цел 

„е необходимо да бъде изяснен въпросът за характера на по-
исканата информация, респ. за законосъобразността на нейното 
класифициране.“54

Тоест, ко�тролът върху �ако�осъобра��остта �а класифицира�е-
то се явява ре�ава�е �а прею�ициале� въпрос с огле� ре�ава�ето �а 
пов�иг�атия с жалбата праве� спор��

Пре� го�и�ите съ�ът ��огократ�о е упраж�ил право�ощието си 
по чл�� 4�, ал�� 3 и 4 от ЗДОИ�� Това е практика както �а ВАС, така и �а 
Софи�ския гра�ски съ��� Правил�остта �а кра��ото ре�е�ие обуславя 
�а�ълже�ието, �ори и служеб�о, съ�ът �а упраж�и право�ощието си 
по чл�� 4�, ал�� 3 от ЗДОИ и �а и�иска �еобхо�и�ите �ока�ателства55�� 

Посоче�ата практика по и�исква�е �а �ока�ателства съглас�о 
чл�� 4�, ал�� 3 от ЗДОИ во�и �ачалото си от �003 г�� Тогава състави �а 
Върхов�ия а��и�истративе� съ� и�искаха съответ�ата и�фор�ация 
от орга�а с цел сле� прегле�а є в �акрито �асе�а�ие �а се прои��есат 
както по �ако�осъобра��остта �а �аркира�ето с гриф �а сигур�ост, 
така и по �ако�осъобра��остта �а обжалва�ия отка� �а се пре�остави 
�остъп�� 

Какъв е пре��етът �а прегле�а по чл�� 4�, ал�� 3 и 4 от ЗДОИ? В 
първите �ве �ела, в които това процесуал�о �е�ствие бе и�вър�е�о, 
бе и�иска� и съответ�о прегле�а� в �акрито �асе�а�ие процес�ият �о-
ку�е�т, чието класифицира�е се твър�е�е�� В е��ото от �елата – ПДИ 
срещу Министерския съвет, това бе Правил�икът �а орга�и�ацията 

54 Цит�� Ре�е�ие № 5 от �006 г�� по а����� № 4�68/�005 г�� �а ВАС, Пето 
от�еле�ие��

55 Цит�� ре��� 
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�а работата по опа�ва�е �а �ържав�ата та��а в НРБ от �980 г��56, а в 
�ругото – Кирил Терзийски с/у Министъра на финансите , това бе 
�оговорът с брита�ската фир�а „Крау� Е��жъ�тс“57�� И в �вете �ела 
обаче бе и�вър�е� е�и�стве�о прегле� �а и�фор�ацията от съ�а в 
�акрито �асе�а�ие и ко�статации с опре�еле�ие �а поставе� гриф �а 
сигур�ост�� До прои��ася�е по �ако�осъобра��остта �а �аркира�ето с 
гриф �а сигур�ост в те�и случаи �е се стиг�а�� Причи�ата �а това е, че 
ко�статира�ите грифове бяха поставе�и при �е�ствието �а уре�бата 
отпре�и ЗЗКИ, при която �е се и�искваха рекви�ити �а грифа като 
�ата, прав�о ос�ова�ие и лице, поставило грифа�� При липсата и �а 
после�ващо посочва�е от стра�а �а и�ституциите кога и �а какво ос-
�ова�ие е и�вър�е�о �аркира�ето, и в �вата случая съ�еб�ите съста-
ви �а ВАС приеха, че бе� �отивира�е от съответ�ия орга� по какви 
критери� и �а какво ос�ова�ие е приел, че и�фор�ацията пре�ставля-
ва �ържав�а та��а, съ�ът �е �оже �а преце�и правил�остта и упраж�и 
ефективе� ко�трол �а �ако�осъобра��остта �а �аркира�ето и �а отка-
�а�� Дискусио�е� остава въпросът �околко при те�и обстоятелства бе 
правил�о съ�ът �а връща преписката �а орга�а �а �ово прои��ася�е, 
в�есто �а �а�ължи същия �а пре�стави в съ�еб�ото прои�во�ство и�-
цяло ос�ова�ията и �ока�ателствата си, по�крепящи твър�е�ието, че 
се касае �а класифицира�а и�фор�ация�� 

Пре� �004 г�� в съ�еб�ата практика по чл�� 4� от ЗДОИ се постави 
въпросът �а право�ощието �а съ�а �а преце�и съ�ържа�ието �а съот-
вет�ата и�фор�ация при прои��ася�ето �у по �ако�осъобра��остта 
�а �аркира�ето с гриф �а сигур�ост�� При поста�ове� повторе� отка� 

56 ПДИ срещу Министерски съвет (а����� № 9898/�00� г�� ВАС, Пето от�еле-
�ие; а����� № ���43/�003 г�� ВАС, Петчле�е� състав)�� Сле� прие�а�ето �а ЗЗКИ пре�Сле� прие�а�ето �а ЗЗКИ пре� 
�00� г�� ПДИ по�а�е жалба �о съ�а срещу отка� �а Дирекция „Правителстве�а 
и�фор�ацио��а служба“ �а пре�остави по ре�а �а ЗДОИ �остъп �о �асекрете�ия 
в �и�алото Правил�ик �а опа�ва�е �а �ържав�ата та��а �а НРБ, приет от 
Ми�истерския съвет пре� �980 г�� Заве�е�ото �ело �оже �а се ра�глеж�а �а е�и� 
от сти�улите �а Ми�истерския съвет �а прера�гле�а по § 9 от ПЗР �а ЗЗКИ и 
ра�секрети �484 �оку�е�та пре� лятото �а �004 г���� Сре� ра�секрете�ите �оку�е�ти 
е и въпрос�ият правил�ик�� 

57 Кирил Терзийски срещу Министъра на финансите (а����� № 3080/�003 г�� ВАС, 
Пето от�еле�ие; а����� № 38/�004 г�� ВАС, Петчле�е� състав)��
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�а Ми�истъра �а фи�а�сите �а пре�остави и�фор�ация във фор�ата 
�а копие от �оговора с „Крау� Е��жъ�тс“ тричле��ият състав �а ВАС 
от�ово и�иска и �аправи ко�статации по съ�ържа�ието �а грифа �а 
сигур�ост върху �оговора58�� С опре�еле�ие �а съ�а бе�е ко�стати-
ра�о съ�ържа�ието �а грифа �а сигур�ост, а от пре�ставе�ите от от-
вет�ата стра�а �ока�ателства ста�а яс�о, че ко�исия е прера�гле�ала 
�а ос�ова�ие § 9 от ПЗР �а ЗЗКИ �асекрете�ия пре�и вли�а�ето в 
сила �а ЗЗКИ �оговор, сле� което е поставе� �ов гриф �а сигур�ост 
по �овия ЗЗКИ�� Ко�статацията бе, че върху �оговора е положе� гриф 
�а сигур�ост „секрет�о“, �ачерта� с права ли�ия и поставе� �ов гриф 
„поверител�о“ с по�пис �а �лъж�ост�о лице, като е посоче�о ос�ова-
�ие �а класифицира�е – § 9 от ПЗР �а ЗЗКИ и �ата�� Два�а чле�а �а 
съ�еб�ия състав приеха �ако�осъобра��ост �а �асекретява�ето и �а 
отка�а�� И�терес пре�ставлява ста�овището �а по�писалия с особе�о 
��е�ие ре�е�ието пре�се�ател �а състава:

„Наложително бе от фактическа страна да бъде изяснено съдъ-
ржанието на понятията „организационно-техническа защита … (по 
смисъла на т. 3 от раздел III на сега действащия списък – приложе-
ние № 1 към ЗЗКИ). От правна страна бе наложителна проверка по 
въпроса дали първоначалният гриф „секретно“ е бил поставен при 
спазването на правилата …“

Така и�ложе�ото ста�овище категорич�о включва преце�ка �а 
съ�ържа�ието �а и�фор�ацията с огле� и�во� от�ос�о �ако�осъобра�-
�ото є класифицира�е, респ�� �аркира�е с гриф �а сигур�ост�� Затова 
и в особе�ото ��е�ие се �аявява, че в �оговора �е се съ�ържа и�фор-
�ация, кореспо��ираща �а описа�ата в приложе�ие № � къ� чл�� �5 от 
ЗЗКИ и оттук кра��ия и�во�:

„А щом договорът от 29.11.2001 г. не е всичко това, липсва за-
коново основание за неговото обявяване за класифицирана инфор-
мация.“59

Ста�овището, и�ложе�о в особе�ото ��е�ие, бе въ�прието от 
Петчле��ия състав �а ВАС, ко�то прие, че тричле��ият състав �е се 

58 Кирил Терзийски срещу Министъра на финансите 2 (а����� № 4��0/�004 г�� 
ВАС, Пето от�еле�ие; а����� № 59�/�005 г�� ВАС, Петчле�е� състав)��

59 Ре�е�ие № 947� от �6�������004 г�� ВАС, Пето от�еле�ие��
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е прои��есъл по �ако�осъобра��остта �а �аркира�ето, както по �е�с-
тващата, така и по от�е�е�ата �ор�атив�а уре�ба, пора�и което и�-
во�ът �у, че процес�ият �оговор съ�ържа класифицира�а и�фор�ация 
е �еобос�ова�, тъ� като: 

„Съдът е следвало да се произнесе дали съдържанието на до-
говора представлява сведения за организационно-техническата и 
програмна защита на автоматизираните информационни системи 
или мрежи на органите на държавна власт и местно самоуправле-
ние и техните администрации, представлява ли изследователска 
работа с особено съществено значение за интересите на национал-
ната икономика, поръчана от държавни органи или информация 
относно технически, технологични и организационни решения, чи-
ето разгласяване би заплашило с увреждане важни икономически 
интереси на държавата и законосъобразно ли е маркирането му с 
гриф за зигурност „секретно“ и „поверително“ съгласно разпоред-
бите на §9 от ПЗР на ЗЗКИ.“60 

В съ�еб�ата практика се прие�а още, че в прои�во�ството по 
чл�� 4�, ал�� 3 и 4 по ЗДОИ стра�ите и�ат право �а се �апо��аят с �а-
праве�ите от съ�а ко�статации пре�и съ�еб�ите пре�ия�� В случа�, 
че това �е се и�пъл�и:

„Налице е съществено нарушение на съдопроизводствените пра-
вила, тъй като след приключване на устните състезания съдът при-
стъпва към постановяване на решението съгласно чл. 186 ГПК` и не 
може да извършва други процесуални дейдствия, включително съби-
рането на доказателства, независимо, че за това е определен специа-
лен ред в Закона за достъп до обществена информация. Нарушено е 
правото на защита на жалбоподателя, тъй като с установените от 
съда в закрито заседание факти и обстоятелства същият не е могъл 
да се запознае до приключване на устните състезания по делото.“61

Също така, �ори връща�ето �а и�иска�ите от съ�а �оку�е�ти об-
рат�о �а а��и�истратив�ия орга� /в случая Ми�истерския съвет/сле� 
�аправе�ата ко�статация, и �асрочва�ето �а �елото в открито �асе�а-
�ие е в �ару�е�ие �а �ако�а�� Това е така, �ащото: 

60 Ре�е�ие № 3875 от �8��04���005 г�� ВАС, Петчле�е� състав��
6� Ibide����� 
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„Извършеното от съда действие по събиране на доказателства 
в закрито заседание без участие на страните е съществено нару-
шение на съдопроизводствените правила и основание за отмяна на 
постановеното от съда решение и връщане на делото за ново раз-
глеждане от друг състав на съда. Съдът е смесил компетенцията 
си по изискване на доказателства, което е допустимо да става и в 
закрито заседание, с тази по събирането им, което е недопустимо 
да става в закрито заседание.“62

Във връ�ка с така въ�приетата съ�еб�а практика, пре� после��и-
те го�и�и събира�ите в хо�а �а прои�во�ството по чл�� 4�, ал�� 3 и 4 от 
съ�а �ока�ателства се прилагат къ� �елото�� В това от�о�е�ие тълку-
ва�ето �а съ�илищата е в си�хро� и с приетите от Държав�ата ко�и-
сия �а сигур�ост �а и�фор�ацията За�ължител�и ука�а�ия �а класи-
фицира�е �а съ�еб�и и сле�стве�и �ела, приети с Протокол № �09-I 
от �3�������004 г�� (�остъп�и �а а�рес: �tt�://www��dksi��b�/NR/�don��y�es/
�95�849�-���B-404�-��84-8B��B0�4��6�/0/Z�sadfina����doc)�� 

В �а�-�овата практика се появява те��е�ция �а се и�искват от съ�а 
�отивите �а класифицира�е �а и�фор�ация по ре�а �а ЗЗКИ�� Та�и прак-
тика е схо��а с практиката �а съ�илищата в �апре��али стра�и като 
САЩ�� С протокол�о опре�еле�ие от 3���03���008 г�� състав �а Върхов�ия 
а��и�истративе� съ� �а�е ука�а�ия �а а��и�истратив�ия орга�: 

„да представи по съответния ред описаните в жалбата при-
ложения към докладите за инцидента от 01.03.2006 г. на пети 
енергоблок в „АЕЦ Козлодуй“ както и акта с мотивите, съгласно 
който тази информация е засекретена.“63

Срок за защита на държавната тайна.  
Частичен достъп

С приетия пре� �00� г�� Зако� �а �ащита �а класифицира�ата и�-
фор�ация бяха въве�е�и �а първи път в �ако�о�ателството срокове 
�а �ащита �а и�фор�ацията, класифицира�а като �ържав�а или слу-
жеб�а та��а�� Съпоставката �а ЗЗКИ с �оку�е�та �а НАТО, съставе� 

6� Ре�е�ие № 6977/�004 г�� по а����� № ���43/�003 г�� �а ВАС, Петчле�е� състав�� 
63 Протокол по а����� № 8948/�007 г�� �а ВАС, Трето от�еле�ие�� 
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пре� �00� г�� пока�ва, че българският �ако� въ�прои�веж�а желател�и-
те четири �ива �а сигур�ост, споре� които �а се класифицира и�фор-
�ацията и съответ�о �аркират �оку�е�тите�� Съглас�о чл�� �8 от ЗЗКИ 
�ивата �а сигур�ост са:

• строго секрет�о;
• секрет�о;
• поверител�о;
• �а служеб�о пол�ва�е��

Първите три категории се от�асят �о �ържав�ата та��а, �ока-
то после��ата се от�ася �о служеб�ата та��а�� Нивото �а сигур�ост 
кореспо��ира �а еве�туал�ата опас�ост или вре�а, която �оже �а 
прои�тече от ра�крива�ето �а и�фор�ацията (чл�� �8, ал�� � от ЗЗКИ)�� 
Съответ�о, пре�ви�е�ите в чл�� 34, ал�� � от ЗЗКИ срокове �а �ащита �а 
класифицира�ата и�фор�ация споре� �ивото �а сигур�ост са:

• строго секрет�о – 30 го�и�и;
• секрет�о – �5 го�и�и;
• поверител�о – 5 го�и�и;
• �а служеб�о пол�ва�е – 6 �есеца сле� и���� в ЗЗКИ от �007 г��

Съглас�о чл�� 34, ал�� � от ЗЗКИ сроковете �огат �а бъ�ат у�ълже�и 
с ре�е�ие �а ДКСИ, когато �ацио�ал�ите и�тереси �алагат това, �о с �е 
повече от първо�ачал�о опре�еле�ите�� При и�тича�е �а срока, �ивото �а 
класификация се пре�ахва – чл�� 50, ал�� �, т�� � от Правил�ика �а прилага�е 
�а ЗЗКИ, а поставе�ия върху �оку�е�та гриф �а сигур�ост се �ачертава 
с хори�о�тал�а черта�� Съглас�о чл�� 36, ал�� � от ППЗЗКИ в те�и случаи 
се отбеля�ват �атата, прав�ото ос�ова�ие �а пре�ахва�ето, �лъж�остта, 
и�ето, фа�илията и по�писът �а и�вър�ващия пре�ахва�ето�� 

Дори и�фор�ацията �а е била класифицира�а обаче, граж�а�ите 
пак и�ат правото �а получат иска�ата и�фор�ация, когато срокът �а 
�ащита є е и�текъл�� Тогава сле�ва �а се пре�ах�е �ивото �а класифи-
кация, споре� Върхов�ия а��и�истративе� съ�64��

64 Ре�е�ие �а ВАС, Пето от�еле�ие от �� ю�и �007 г�� по а����� № ЗС-3��/�006 г��, 
�ело Христо Христов с/у Директора на НРС�� 
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Съглас�о чл�� 37, ал�� � от ЗДОИ �ори в случаите, в които иска�ата 
и�фор�ация е класифицира�а като �ържав�а или служеб�а та��а, �оже 
�а се пре�остави �остъп са�о �о о�а�и част от и�фор�ацията, �остъпът 
�о която �е е огра�иче��� В та�и връ�ка по от�о�е�ие �а иска�ето �а 
�остъп �о �окла� �а службите �а сигур�ост, ВАС се прои��ася:

„Дори да се приеме, че чрез оповестяване на резултата би въз-
никнала опасност от разкриване на защитена по т. 9 (от част II на 
Списъка-приложение към чл. 25 от ЗЗКИ) информация, този риск 
може да бъде предотвратен чрез предоставяне на частичен достъп 
по реда на чл. 37, ал. 2 от ЗДОИ.“

С �руги �у�и, съ�ът яс�о обвър�ва пре�оставя�ето �а частиче� 
�остъп като гара�ция �а правото �а �остъп �о обществе�а и�фор�а-
ция с точ�ата оце�ка �а еве�туал�ата вре�а от орга�а по класифици-
ра�ето�� Вре�ата по�лежи �а оце�ка съглас�о чл�� �8, ал�� � от ЗЗКИ, 
като пътят, по ко�то се е стиг�ало �о �ея, трябва �а бъ�е обектив�о 
просле�и��� В та�и връ�ка е протокол�ото опре�еле�ие ВАС �а съот-
вет�ия акт с �отивите:

„да представи по съответния ред описаните в жалбата при-
ложения към докладите за инцидента от 01.03.2006 г. на пети 
енергоблок в „АЕЦ Козлодуй“ както и акта с мотивите, съгласно 
който тази информация е засекретена.“65

65 Протокол по а����� № 8948/�007 г�� �а ВАС, Трето от�еле�ие�� 
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СЛУжЕбНА тАйНА 

Както вече бе посоче�о по-горе, в чл�� 7, ал�� � от ЗДОИ е пре�ви�е�о, 
че �остъпът �о обществе�а и�фор�ация �е �оже �а бъ�е огра�ича-
ва�, осве� когато тя е класифицира�а и�фор�ация�� Споре� �ор�ата 
�а чл�� 37, т�� � от ЗДОИ: 

„чл�� 37�� (�) Основание за отказ от предоставяне на достъп до 
обществена информация е налице, когато: 

1. (изм. – ДВ, бр.45 от 2002 г.) исканата информация е класифици-
рана информация, представляваща държавна или служебна тайна ...“

 Меж�у оста�алите �ащите�и и�тереси в чл�� 5 от ЗДОИ са и�-
брое�и обществе�ия ре� и правата �а �ругите�� 

Съпоставката със Зако�а �а �ащита �а класифицира�ата и�фор-
�ация �ава отговор �а въпроса �а прибли�ител�ия обхват �а по�я-
тието „служеб�а та��а“, �о от �его �е става яс�о какъв е кръгът �а 
�ащите�ите и�тереси�� За ра�лика от �ържав�ата та��а, в ЗЗКИ липсва 
и�броява�е �а категории и�фор�ация в това от�о�е�ие�� 

И�фор�ацията, по�лежаща �а класифицира�е като служеб�а та�-
�а, е е�и� от ви�овете класифицира�а и�фор�ация, �аре� с �ържав�а-
та та��а и чуж�естра��ата класифицира�а и�фор�ация�� Сле�овател�о 
�а �ащитата є се прилагат проце�урите, пре�ви�е�и в ЗЗКИ�� 

Дефиниция на понятието „служебна тайна“

Опре�еле�ието �а по�ятието „служеб�а та��а“ се съ�ържа в 
чл�� �6, ал�� � от ЗЗКИ, съглас�о ко�то:

„Чл. 26 (1) Служебна тайна е информацията, създавана или 
съхранявана от държавните органи или органите на местното са-
моуправление, която не е държавна тайна, нерегламентираният 
достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на 
държавата или би увредил друг правнозащитен интерес..“
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Еле�е�тите �а опре�еле�ието са �яколко�� От е��а стра�а, са �а�е-
�и по �егативе� �ачи� �ащите�ите и�тереси, т�� е�� уточ�е�о е, че това 
са и�тереси, които попа�ат и�въ� �ацио�ал�ата сигур�ост, въ���ата 
политика, отбра�ата и ко�ституцио��о �ащите�ия ре��� От �руга стра-
�а, посоче�о е, че те�и и�тереси �оже �а са свър�а�и с �ържавата или 
�руг субект (�руг прав�о�ащите� и�терес)�� От трета стра�а, критери-
ят �а огра�ичава�е �а �остъпа �о и�фор�ация е „�еблагоприят�ото 
отра�ява�е“ върху съответ�ите и�тереси�� Категориите и�фор�ация, 
по�лежащи �а класифицира�е като служеб�а та��а, �е са посоче�и 
в ЗЗКИ, �о е поставе�о и�исква�ето �а са фор�улира�и в �ако��� В 
За�ължител�и ука�а�ия �а Държав�ата ко�исия по сигур�ост �а и�фор-
�ацията (ДКСИ), приети с ре�е�ие по протокол № �7-I/�7��0����006 г�� е 
уточ�е�о, че по от�о�е�ие �а служеб�ата та��а: 

„Специале� �ако� е �ако�ът или �ако�ите, регла�е�тиращи сфе-
рата �а �е��ост �а орга�и�ацио��ата е�и�ица��“

Тоест, в обобще� ви� еле�е�тите �а по�ятието „служеб�а та��а“ са:

• Опре�еле�и в ко�крет�и �ако�/и �ащите�и и�тереси и съответ-
�и категории и�фор�ация;

• Защита от �еблагоприят�о отра�ява�е върху �ащите�ите и�-
тереси�� 

В първите го�и�и от приложе�ието �а ЗЗКИ сре� а��и�истратив-
�ите структури въ��иква�е въпросът какво о��ачава това, че и�фор-
�ацията, по�лежаща �а класификация като служеб�а та��а, се опре-
�еля със �ако��� На то�и въпрос в За�ължител�ите ука�а�ия �а ДКСИ 
и�рич�о е отговоре�о, че става въпрос �а ко�крет�и категории и�фор-
�ация, опре�еле�и със �ако��� Същевре�е��о споре� ДКСИ:

„По� категории и�фор�ация служеб�а та��а в специал�ия �ако� 
сле�ва �а се ра�бират обобще�и категории, в чиито пре��ете� обхват 
попа�ат ко�крет�ите све�е�ия от �е��остта �а орга�и�ацио��ата е�и-
�ица��“ (пак та�, ������5)��

По от�о�е�ие �а въпроса какво о��ачава категории служеб�а 
та��а, Върхов�ият а��и�истративе� съ� е �астъпил стес�ител�о тъл-
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кува�е �а огра�иче�ието, като е приел, че �ако�ови �ор�и, фор�ули-
ра�и просто като �абра�а �а ра�гласява�е �а и�фор�ация, ста�ала и�-
вест�а �а служеб�ите лица при и по пово� и�пъл�е�ие �а служеб�ите 
и� �а�ълже�ия, по �ачало са: 

„неотносими към забраната, визирана в чл. 37, ал. 1, т. 1 от 
ЗДОИ за предоставяне на обществена информация, когато тя 
представлява служебна тайна.“66 

Стес�ител�о тълкува�е по от�о�е�ие �а по�ятието „категории 
служеб�а та��а“, е прието и от ДКСИ�� В цитира�ите За�ължител�и 
ука�а�ия и�рич�о е посоче�о, че ви�ове та��а като прои�во�стве�а 
и търговска та��а, та��а �а кореспо��е�цията, та��а �а �а��ите �а 
съ��ава�е �а електро��ия по�пис и �руги по�об�и �е пре�ставляват 
служеб�а та��а (пак та�, ������7)�� 

Важ�о �а точ�ото прилага�е �а огра�иче�ието, свър�а�о със �а-
щитата �а служеб�ата та��а, е по�черта�ото в За�ължител�ите ука-
�а�ия отгра�иче�ие �а то�и ви� та��а от т�� �ар�� „служеб�а и�фор�а-
ция“ – като ви� обществе�а и�фор�ация, която съглас�о опре�еле-
�ието �а чл�� �3, ал�� � от ЗДОИ се събира, получава или съ��ава във 
връ�ка с официал�ата (пак та�, ������9)�� Естестве�о, �остъпът �о слу-
жеб�а обществе�а и�фор�ация по пре�у�пция е свобо�е�, �окато �о 
и�фор�ацията, класифицира�а като служеб�а та��а, е огра�иче��� 

Що се от�ася �о �е съвсе� яс�ия и�ра� „�еблагоприят�о отра�я-
ва�е“, употребе� в чл�� �6, ал�� � от ЗЗКИ като еле�е�т от �ефи�ицията 
�а „служеб�а та��а“, в ука�а�ията �а ДКСИ същият е и�тълкува� като 
и�е�тиче� със �аплаха или опас�ост от увреж�а�е или увреж�а�е (пак 
та�, 3�����4)�� 

Защитени със служебна тайна интереси

За ра�лика от случая с �ържав�ата та��а, по�лежащите �а �ащита 
чре� служеб�а та��а и�тереси �е са яс�о посоче�и или и�брое�и в �а-
ко��� Това во�и и �о �атру��е�ие при фор�улира�ето �а т�� �ар ко�крет-

66 Ре�е�ие № �0539 от �00� г�� по а���� ��� № 5�46 от �00� г�� �а ВАС, Пето 
от�еле�ие�� 
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�и списъци с категории, по�лежащи �а класифицира�е като служеб�а 
та��а �а сферата �а �е��ост �а съответ�ите орга�и�ацио��и е�и�ици�� 
Това е е��о въ��ож�о обяс�е�ие �а �иския проце�т �а публикува�е 
�а те�и списъци въпреки съществува�ето и� и въпреки �аличието �а 
яс�а �ор�а, споре� която �а публич�и (чл�� ��, ал�� 4 от ППЗЗКИ)67�� 

По-яс�о е кои и�тереси �е попа�ат в обхвата �а по�ятието слу-
жеб�а та��а�� Е��а част от тях е и�рич�о опре�еле�а от �ако�о�ател�а-
та власт�� Това са и�тересите, свър�а�и със �ащитата �а:

• �ацио�ал�ата сигур�ост;
• отбра�ата;
• въ���ата политика;
• ко�ституцио��оуста�ове�ия ре�;
• ко�султира�е по�готовката �а актовете (чл�� �3, ал�� �, т�� � от 

ЗДОИ);
• пре�стоящи или текущи преговори (чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ)��

На второ �ясто, съществува �ащите� и�терес, ко�то по са�ото си 
естество �е �оже �а попа�а в обхвата �а „служеб�ата та��а“ и това е 
�ащите�ата от публич�ост и�ти��а сфера и по-ко�крет�о – �ащите�и-
те лич�и �а��и�� Прочитът �а Зако�а �а �ащита �а лич�ите �а��и сочи, 
че то�и ви� �а��и са по при�цип �ащите�и от пре�оставя�е бе� ос�о-
ва�ие, �окато съществува субектът �а �а��и, тоест лич�остта, �а коя-
то се от�асят �а��ите�� И�фор�ацията, класифицира�а като служеб�а 
та��а, по�лежи �а �ащита са�о �а срок от 6 �есеца, пора�и което �е 
�оже �а се прие�е, че �ащитата �а лич�ите �а��и попа�а тук�� 

Трети кръг от �ащите�и и�тереси са и�ключе�и от обхвата �а по-
�ятието „служеб�а та��а“ чре� За�ължител�ите ука�а�ия �а ДКСИ, 
цитира�и по-горе�� Това са и�тересите, попа�ащи в обхвата �а:

• прои�во�стве�ата и търговска та��а;
• та��а �а кореспо��е�цията, 
• та��а �а �а��ите �а съ��ава�е �а електро��ия по�пис��

67 Срв�� проучва�ето �а и�тер�ет стра�иците �а публич�ите и�ституции от 
ПДИ в го�и��ите �окла�и �а състоя�ието �а �остъпа �о и�фор�ация в България, 
�006–�008 г��
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Обхват и изисквания спрямо прилагането  
на ограничението, свързано със защита  
на служебната тайна 

Вече се спо�е�а, че споре� практиката �а ВАС �е всяка �ор�а, в 
която се спо�е�ава словосъчета�ието „служеб�а та��а“ �оже �а пос-
лужи като ос�ова�ие �а такъв отка��� Когато �ор�ата е фор�улира�а 
��ого общо, като �абра�а �а ра�гласява�е �а обстоятелства при и по 
пово� и�пъл�е�ие �а служеб�ите �а�ълже�ия, тя �е пре�ставлява �а-
ко�, регла�е�тиращ категория или категории служеб�а та��а68�� 

Дори а��и�истратив�ият орга� �а е приел списък �а категориите 
и�фор�ация, пре�ставляващи служеб�а та��а �а съответ�ата орга�и-
�ацио��а е�и�ица, тя по�лежи �а преце�ка �а съобра��ост с катего-
рии, пре�ви�е�и в �ако��� Така �апри�ер �е �оже �а бъ�е служеб�а 
та��а и�фор�ацията �а броя, целта, про�ължител�остта �а служеб�и-
те пътува�ия и ра��ера �а ко�а��ировъч�ите ра�хо�и �а �а�ест�ик-
к�ета �а общи�ата�� В та�и връ�ка тричле�е� състав �а ВАС �ае�а 
сле��ото ста�овище: 

„При положение, че няма законово изискване за класификацията 
на информацията от вида на поисканата от заявителя и предоста-
вянето є не би увредило правно защитени интереси, включването є 
в списъка на категориите информация, подлежащи на класифика-
ция като служебна тайна, не представлява пречка за предоставя-
нето є.“69

Практиката �а ВАС по то�и въпрос �оже �а се преце�и като �е-
и��е��а, като в по�об�а �а вече посоче�ата хипоте�а е отхвърле�а те-
�ата, че �оговорът �а ко�цесия �а �агистрала „Тракия“ е �ако�осъоб-
ра��о класифицира� като служеб�а та��а:

„Преценявайки поисканата обществена информация като за-
щитена поради това, че представлявала служебна тайна, адми-
нистративният орган не се е позовал на закон, която я определя 

68 Ре�е�ие № �0539 от �00� г�� по а���� ��� № 5�46 от �00� г�� �а ВАС, Пето 
от�еле�ие�� 

69 Ре�е�ие № �694/�007 г�� по а����� № 7364/�006 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие�� 
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като такава, нито на одобрен от него списък, съдържащ кате-
гориите информация, подлежащи на класификация на служебна 
тайна в системата на Министерството на регионалното разви-
тие и благоустройството.“70 

Същевре�е��о по от�о�е�ие �а приложе�ието �а чл�� 4�, ал�� 3 и 4 от 
ЗДОИ – ко�тролът върху �ако�осъобра��остта �а �аркира�ето с гриф 
�а сигур�ост �а отка�а�ия �оку�е�т, сле�ва �а се отбележи, че прак-
тиката �а съ�илищата е в си�хро� с вече посоче�ата по-горе от�ос�о 
�ържав�ата та��а7��� 

 

70 Ре�е�ие № 545�/�006 г�� по а����� № 6363/�005 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие, 
оставе�о в сила от Петчле�е� състав�� Делото е обра�ува�о по жалба �а жур�алистката 
от в�� „Нови�ар“ Силвия Йотова срещу отка� �а Ми�истъра �а регио�ал�ото ра�витие 
и благоустро�ството �а пре�остави �остъп �о �оговора с Магистрала „Тракия“ АД�� 

7� Класифицира� �оку�е�т бе и�иска� �а прегле� �а �ако�осъобра��остта 
�а �аркира�ето с гриф �а сигур�ост от Софи�ския гра�ски съ� III-Ж състав по 
а����� № 64�/�00� г�� Делото бе обра�ува�о по жалба �а Българския Хел�и�кски 
ко�итет срещу отка� �а Върхов�а касацио��а прокуратура �а пре�остави �окла� 
от�ос�о �лоупотребата със специал�и ра�у��авател�и сре�ства�� Мотивът �а отка� 
бе класифицира�ето �а �окла�а като „служеб�а та��а“�� 
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ПОДГОтВИтЕЛНИтЕ ДОКУмЕНтИ  
ПО чЛ. 13, АЛ. 2, т. 1 От ЗДОИ

Е��о от �а�-пробле��ите огра�иче�ия �а правото �а и�фор�ация е 
свър�а�ото с т�� �ар�� „подготвителни документи“ – чл�� �3, ал�� �, т�� � от 
Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация (ЗДОИ)�� Споре� фор�у-
лировката в �ор�ата, �остъпът �о служеб�а обществе�а и�фор�ация 
�оже �а бъ�е отка�а�, когато тя:

„е свързана с оперативната подготовка на актовете на ор-
ганите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, из-
готвени от или за органа, становища и консултации);“

 Споре� оста�алите �ацио�ал�и �ако�о�ателства, целта �а това 
огра�иче�ие е в опре�еле�и случаи �а се �апа�и �е�ависи�остта �а 
ко�султатив�ия процес при а��и�истратив�ата преце�ка �о при-
ключва�ето �а съответ�ата проце�ура�� Споре� ЗДОИ, това огра-
�иче�ие �е �оже �а трае повече от � г�� сле� съ��ава�ето �а и�фор-
�ацията�� Широката употреба7� �а това огра�иче�ие от а��и�ист-
рацията, �а �а обос�ове отка�и �а и�фор�ация, �ове�е �о прав�и 
спорове, а оттук – �о по-преци��ото очертава�е �а пре�елите �а 
приложи�остта �у в ре�ица съ�еб�и ре�е�ия��

Така тричле�е� състав �а Върхов�ия а��и�истративе� съ� (ВАС) 
прие, че протоколите от обществе�ите обсъж�а�ия, прове�е�и в ра�-
ките �а Оце�ка �а въ��е�ствието върху окол�ата сре�а (ОВОС) �а 
проекти и �е��ости, �е �огат �а бъ�ат отка�ва�и �а ос�ова�ие чл�� �3, 
ал�� �, т�� � от ЗДОИ�� „Обществе�ото обсъж�а�е, провеж�а�о по ре�а 
�а ЗООС, е са�остоятеле� етап от проце�урата по прие�а�е �а ре-
�е�ие по ОВОС от ко�пете�т�ия орга�, пора�и което съставе�ият 
протокол �а същото �я�а беле�ите �а по�готвителе� �оку�е�т, и�-

7� Споре� го�и��ите �окла�и �а �и�истъра �а �ържав�ата а��и�истрация и 
а��и�истратив�ата рефор�а, то е често прилага�о��
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готве� от по�още� орга� с огле� и��ава�е �а кра��ия акт“ – �отивира 
се съ�ът73�� Тълкува�ки употребе�ия в чл�� �3 тер�и� „и�фор�ация с 
�еса�остоятел�о ��аче�ие“, �агистратите приложиха и�ве�е�ото от 
Ко�ституцио��ия съ� в Ре�е�ие № 7 от �996 г�� по к����� № � от �996 г�� 
правило �а огра�ичител�ото тълкува�е �а и�ключе�ията от правото 
�а и�фор�ация�� 

Въ��ож�остите �а �ироко и против�о �а целта �а �ако�а прила-
га�е �а чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ бяха огра�иче�и и чре� �руго ре-
�е�ие �а ВАС, то�и път – петчле�е� състав�� Ра��е�е�ите ста�овища 
и �руги �оку�е�ти �а въ���ото �и�истерство по пово� �е�о�тира�е-
то �а е�ва-що поставе�ия па�ет�ик �а ха� Аспарух в гр�� Запорожие, 
Укра��а, �е �огат �а бъ�ат отка�а�и като „по�готвител�и �оку�е�ти“�� 
Споре� съ�еб�ия състав, „съ�ържащата се в тях и�фор�ация �е е ко�-
крет�о свър�а�а с по�готовката �а и��ава�е �а крае� акт �а а��и�ист-
ратив�ия орга�, от ко�то (акт) �аявителят би получил и�тересуващите 
го све�е�ия“74�� С �руги �у�и, споре� приетото тълкува�е, ста�овища 
и ко�султации, които �е са свър�а�и с прие�а�ето �а ко�крете� акт, 
при�обиват са�остоятел�о ��аче�ие, �ащото е�и�стве�о от тях граж-
�а�и�ът �оже �а си състави ��е�ие �а �е��остта �а а��и�истрацията, 
каквато е целта �а ЗДОИ�� 

В �и�алото и�а�е случаи �а се отка�ват о�ит�и �окла�и (реви�и-
о��и актове) �а Държав�ия вътре�е� фи�а�сов ко�трол като служеб�а 
та��а�� И�фор�ацията от�ав�а се пре�оставя по ре�а �а ЗДОИ от аге�-
цията, �о бе�е отка�а�а пре� го�и�ата от к�ета �а Общи�а Тутрака��� 
Достъпът �о копие от око�чателе� о�ите� �окла� обаче споре� �агис-
тратите, е свобо�е� и �е �оже �а се отка�ва по� претекст �ащитата �а 
т�� �ар�� по�готвител�и �оку�е�ти (чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ)75.

В �ве ре�е�ия пре� �007 г�� пре��ет �а тълкува�е бе огра�иче-
�ието по чл�� �3, ал�� � от ЗДОИ, свър�а�о с т�� �ар�� „по�готвител�и 
�оку�е�ти“�� Така тричле�е� състав �а Върхов�ия а��и�истративе� 

73 Ре�е�ие № 4�39/�006 г�� по а����� № �06�8/�005 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие�� 
74 Ре�е�ие № �308/�006 г�� по а����� № �0940/�005 г�� �а ВАС, Петчле�е� 

състав�� 
75 Ре�е�ие № 9898 от �����0���006 г�� по а��� № 440�/�006 г�� �а ВАС, Пето 

от�еле�ие��
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съ� (ВАС) от�е�и отка� �а �и�истъра �а вътре��ите работи �а пре-
�остави �а жур�алист от в�� „�68 часа“ и�фор�ация, свър�а�а с от�ава-
�ето по� �ае� и после�ващата про�ажба �а жилище от ве�о�стве�ия 
фо�� �а Ми�истерство �а вътре��ите работи�� Магистратите приеха, 
че иска�ите �оку�е�ти, и�готве�и от жилищ�а ко�исия, �е�ствител-
�о и�ат по�готвителе� характер, тъ� като са съставе�и в ра�ките �а 
проце�ура по от�ава�е по� �ае� �а жилищ�и и�оти от ве�о�стве�ия 
фо�� �а МВР�� Неправил�о обаче �и�истърът се е по�овал �а огра-
�ичител�ата ра�поре�ба �а чл�� �3, ал�� � от ЗДОИ, �а �а откаже �о-
стъп �о те�и актове, тъ� като та�и хипоте�а е приложи�а в ра�ките 
�а опре�еле�ия в �ако�а �вего�и�е� срок от �о�е�та �а съ��ава�е 
�а служеб�ата и�фор�ация с по�готвителе� характер – чл�� �3, ал�� 3 
от ЗДОИ�� В ра�глеж�а�ия случа� къ� �атата �а и��ава�е �а обжалва-
�ия акт то�и срок е и�текъл и сле�овател�о е отпа��ало ос�ова�ието 
�а отка�76�� Впосле�ствие това ре�е�ие бе потвър�е�о и от петчле�е� 
състав �а ВАС77�� 

С ре�е�ието си по �ело срещу отка� �а Ми�истерство �а ико�о-
�иката и е�ергетиката състав �а Софи�ски гра�ски съ� (СГС) прие, 
че и�фор�ацията, свър�а�а с проце�урата �а и�готвя�е и прие�а�е 
�а Нацио�ал�а �ългосроч�а програ�а �а �асърчава�е и�пол�ва�ето 
�а въ�об�овяе�и е�ерги��и и�точ�ици, �е �оже �а бъ�е отка�ва�а �а 
ос�ова�ие чл�� �3, ал�� � от ЗДОИ, тъ� като ос�ова�ията �а отка� по 
ЗДОИ �е �а�ират приложе�ие при преце�ка �а �аявле�ия �а �остъп 
�о и�фор�ация, свър�а�а с окол�ата сре�а78��

76 Ре�е�ие № 7483 от ����07���007 г�� по а����� № 8�8/�007 г�� �а ВАС, Пето 
от�еле�ие��

77  Ре�е�ие № ���57 от �5�������007 г�� по а����� № 9�808/�007 г�� �а ВАС, Петчле�е� 
състав – I колегия��

78 Ре�е�ие № от �3��04���007 г�� по а����� № 487�/�006 г�� �а СГС, АО, III-ж състав��
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тЪРСЕНЕ НА СЪГЛАСИЕ  
От тРЕтО ЛИцЕ ПО чЛ. 31 От ЗДОИ

Голя�а част от поста�ове�ите пре� �007 г�� съ�еб�и ре�е�ия бяха 
по �ела срещу отка�и �а пре�оставя�е �а и�фор�ация от стра�а 
�а �ържав�ите и�ституции, с �отив �асяга�е и�тересите �а трето 
лице�� На�-често �а� това ос�ова�ие се крие�е „търговска та��а“ 
или „лич�и �а��и“, �о �е ря�ко отка�ите бяха �отивира�и с про-
стото и�тъква�е �а факта, че поиска�ата и�фор�ация �асяга и�те-
ресите �а трето лице и липсва �еговото съгласие �а пре�оставя�ето 
є (чл�� 3� от ЗДОИ)�� 

Така по �елото срещу отка�а �а Аге�цията �а я�ре�о регулира�е 
(АЯР) �а бъ�е пре�оставе� �остъп �о приложе�ията къ� �окла�а �а 
и�ци�е�та в АЕЦ „Ко�ло�у�“ от � �арт �006 г��, с �отив, че същите 
�асягат и�тересите �а я�ре�ата це�трала, тричле�е� състав �а ВАС 
прие, че споре� съ�ържа�ието �а чл�� 3�, ал�� � от ЗДОИ, същият е 
приложи�, когато иска�ата и�фор�ация се от�ася �о трето лице�� 
И�во�, че трето лице е �асег�ато, �е сле�ва �а�ължител�о от факта, 
че и�фор�ацията е съ��а�е�а от това трето лице�� Споре� �агистра-
тите, �е е яс�о �ащо пре�се�ателят �а АЯР е счел, че с иска�ето се 
�асягат права или �ако��и и�тереси �а я�ре�ата це�трала, както и �е 
е яс�о кои точ�о све�е�ия се въ�прие�ат като такива от третото лице 
и �ащо�� В �отивите си съ�иите отбеля�аха и че логич�о в случая е 
пре�положе�ието, че както �окла�ите, така и приложе�ията вклю-
чват �а��и �а ра�сле�ва�ето и а�али�а �а и�ци�е�та в я�ре�ата це�-
трала�� Не �оже обаче �а се пре�ю�ира, че та�и и�фор�ация ра�крива 
специфич�и �а��и �а АЕЦ или че в иска�ите приложе�ия къ� �окла-
�ите и�а, �апри�ер, и�фор�ация, която би �огла �а се квалифицира 
като търговска та��а, служеб�а и/или �руга та��а, тоест като класи-
фицира�а и�фор�ация�� Ако тя е такава, �ащитата є би сле�вало �а 
бъ�е обос�ова�а �а �руго ос�ова�ие по ЗДОИ, а �е �а чл�� 3�, ал�� � 
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от ЗДОИ, ко�то са� по себе си �е е ос�ова�ие �а отка�79�� Накрая, �о 
�е и по ��аче�ие, споре� съ�а:

„Освен това, при неполучаване на съгласие от третото лице 
или при изричен отказ да се даде съгласие, съответният орган може 
да предостави исканата обществена информация в обем и по на-
чин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото 
лице – чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ.“80

В ре�е�ието си по �елото срещу отка�а �а Правителстве�а и�-
фор�ацио��а служба (ПИС) �а пре�остави �остъп �о и�фор�ация �а 
жур�алиста от в�� „Капитал“ Росе� Босев, свър�а�а с условията, при 
които са сключе�и �оговори от бив�ия �и�истър �а �ържав�ата а�-
�и�истрация Ди�итър Калчев с фир�ата „Ма�крософт“ �а �ае�а�е-
то �а софтуер�и лице��и �а �уж�ите �а �ържав�ата а��и�истрация, 
както и копия от са�ите �оговори, състав �а СГС прие, че опа�ва�ето 
�а търговската та��а и пре�отвратява�ето �а �елоял�а ко�куре�ция 
биха �огли �а обос�оват отка� �а �остъп �о служеб�а обществе�а и�-
фор�ация в хипоте�ата �а чл�� 37, ал�� �, т�� � от ЗДОИ, �о са�о сле� 
спа�ва�е �а проце�урата по чл�� 3� от ЗДОИ и при и�риче� отка� или 
липса �а съгласие �а третото �асег�ато лице�� Непоисква�ето �а и�-
рич�о съгласие от третото �асег�ато лице, каквото в случая пре�став-
лява „Ма�крософт“, обуславя �е�ако�осъобра��ост �а отка�а, пора�и 
съществе�о �ару�е�ие �а а��и�истратив�опроцесуал�ите правила �а 
и��ава�ето �у�� Дори и�рич�ото �есъгласие �а или липсата �а съгла-
сие �а третото лице �е обвър�ват а��и�истратив�ия орга� �а откаже 
авто�атич�о �остъп �о обществе�а и�фор�ация – то� �оже по своя 
преце�ка �а пре�остави иска�ата и�фор�ация в обе� и по �ачи�, че �а 
�е увре�и третото лице�� Ра�съж�е�ията �а съ�еб�ия състав �авър�ват 
с и�во�а, че пре�оставе�ата �а а��и�истратив�ия орга� оператив�а 
са�остоятел�ост е и�ра� �а целта �а �ако�а – �а осигури �остъп �о 
о�а�и и�фор�ация, която е свър�а�а с обществе�ия живот в стра�ата 
и която �ава въ��ож�ост �а граж�а�ите �а си съставят собстве�о ��е-

79 Ре�е�ие № ��78 от 0���0����007 г�� по а����� № 694�/�006 г�� �а ВАС, Пето 
от�еле�ие��

80 Цит�� ре��� 
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�ие от�ос�о �е��остта �а �а�ълже�ите субекти и която в �астоящия 
случа� е �ару�е�а8��� 

В то�и с�исъл бяха и ра�съж�е�ията �а съ�иите от ВАС, които по 
�руго �ело приеха, че по чл�� 3� от ЗДОИ �е е пре�ви�е�о �а се поста-
�овява отка� �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация по пре�положе�ие, 
че съгласие от �асег�атите от �ея лица �я�а �а бъ�е �а�е�о, а е въ�ло-
же�о �а�ълже�ие �а орга�а �а поиска такова съгласие8��� Бе� осъщест-
вява�ето �а та�и проце�ура �е е въ��ож�о орга�ът �а преце�и �али �а 
пре�остави търсе�ата и�фор�ация, респ�� в какъв обе��� 

8� Ре�е�ие № от 0��������007 г�� по а����� № 035�8/�006 г�� �а СГС, АО, III-б 
състав��

8� Ре�е�ие № 7483 от ����07���007 г�� по а�����№ 8�8/�007 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие, 
оставе�о в сила от Петчле�е� с-в�� 
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ЛИчНИ ДАННИ

Срещат се ра�лич�и ре�е�ия в практиката по случаите, в които се 
твър�и �ащита �а лич�и �а��и�� В е��и случаи се с�ята, че при ко�ф-
ликта �еж�у правото �а и�фор�ация и правото �а �ащита �а лич�ите 
�а��и категорич�о �а��елява второто, �е�ависи�о �али става въпрос 
�а публич�и лич�ости, пора�и чл�� �, ал�� 3 от ЗДОИ83�� В �руго ре�е�ие 
е бала�сира�о в обрат�ата посока – броят, целта, про�ължител�остта 
�а служеб�ите пътува�ия �а �а�ест�ик-к�ета и ра�хо�ите, свър�а�и 
с тях, �е �огат �а бъ�ат опре�еле�и като „лич�и �а��и“ по с�исъла 
�а чл�� � от Зако�а �а �ащита �а лич�ите �а��и84�� Декларациите �а ек-
спертите по ОВОС �е съ�ържат са�о лич�и �а��и и �огат �а бъ�ат 
иска�и по ЗДОИ, гласи �руго ре�е�ие �а ВАС85�� 

В �руго ре�е�ие състав �а СГС прие, че и�фор�ацията �а и�пъл-
�е�ие �а служеб�ите �а�ълже�ия �а лице, �ае�ало ръково��а �лъж-
�ост в Ми�истерския съвет (МС), свър�а�а със стопа�исва�е �а по-
чив�ите ба�и �а МС, пре�ставлява �егови лич�и �а��и86�� 

И�терес�и бяха и �отивите �а А��и�истративе� съ� – София 
гра� (АССГ), по �елото срещу отка�а �а Аге�цията �а социал�о 
по�по�ага�е (АСП) �а пре�остави �а „Це�търа �а �е�ависи� жи-
вот“ и�фор�ация �а лицата, които са упъл�о�още�и �а уста�овяват 
�ару�е�ия и �а �алагат �ака�а�ия по ре�а �а Зако�а �а и�теграция 
�а хората с увреж�а�ия�� Споре� аге�цията, трите и�е�а и �лъж-
�остта �а те�и лица по същество са лич�и �а��и�� Състав �а АССГ 
от�е�и отка�а и вър�а преписката �а АСП �а �ово прои��ася�е, 
сле� и�пъл�е�ие �а проце�урата �а търсе�е �а съгласието �а трето 
лице�� В �отивите си �агистратите приеха, че та�и и�фор�ацията 

83 Ре�е�ие № 6438/�006 г�� по а����� № �5�7/�006 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие�� 
84 Ре�е�ие № 3�0�/�006 г�� по а����� № 845�/�005 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие�� 
85 Ре�е�ие № �9�0/�006 г�� по а����� № �037�/�005 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие�� 
86 Ре�е�ие от �3��07���007 г�� по а����� № �900/�006 г�� �а СГС, III-� състав, 

обжалва�о с касацио��а жалба пре� ВАС�� 
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�е пре�ставлява лич�и �а��и �а съответ�ите �лъж�ост�и лица, �о 
в същото вре�е счетоха, че сле�ва �а бъ�е потърсе�о съгласието 
и� �а пре�оставя�ето є87�� 

Е��о от �а�-важ�ите ре�е�ия, по отка� �а пре�оставя�е �а и�-
фор�ация �а ос�ова�ие �ащита �а лич�ите �а��и, бе�е ре�е�ието 
�а �а ВАС, с което бе от�е�е� отка� �а се пре�остави и�фор�ация 
�а обра�ова�ието и квалификацията �а �а�ест�ик-�и�истрите, глав-
�ия секретар �а �и�истерство �а обра�ова�ието и �ауката (МОН) 
и чле�овете �а политическия каби�ет �а �и�истъра �а обра�ова�и-
ето�� Всички те попа�ат в публич�ия регистър по Зако�а �а публич-
�ост �а и�уществото �а лица, �ае�ащи вис�и �ържав�и �лъж�ос-
ти (ЗПИЛЗВДД), пора�и което и�е�ата и� са публич�о �остъп�и�� 
Споре� съ�а, и �а��и като обра�ова�ие и квалификацио��а степе�, 
�акар �а �е са включе�и в публиче� регистър, са �еобхо�и�и при 
съ��ава�ето �а собстве�о ��е�ие по въпроса �али ръково��ият по-
литически и и�пъл�ителски екип в сферата �а обра�ова�ието и �аука-
та в България и�а �еобхо�и�ата �ауч�а и професио�ал�а квалифи-
кация �а качестве�о и ефектив�о осъществява�е �а пре�оставе�ата 
�у �ържав�а власт в та�и сфера �а обществе�ия живот88�� Ре�е�ието 
е съответ�о �а �уха �а �ако�а и обществе�ия и�терес, �о трябва 
�а се отбележи, че то се появява в �егостоприе��а прав�а сре�а�� 
Честите и��е�е�ия �а Зако�а �а �ащита �а лич�ите �а��и (ЗЗЛД) са 
сви�етелство �а �еяс�ота и търсе�е �а европе�ските ста��арти бе� 
�еобхо�и�ото пре�варител�о проучва�е, а по то�и �ачи� се получа-
ват ре�акции �а �еговите ра�поре�би, които съ��ават �атру��е�ия, 
обърква�е и противоречия в прилага�ето �а �ако�а�� Така �апри�ер, 
�еоправ�а�а бе�е, споре� �ас, от�я�ата �а чл�� 35 от ЗЗЛД, споре� 
чиято ал�� � лич�и �а��и по�лежаха �а пре�оставя�е бе� съгласие, 
когато и�точ�иците �а �а��и са публич�и регистри или �оку�е�ти, 
съ�ържащи обществе�а и�фор�ация�� При това та�и от�я�а бе упо-

87 Ре�е�ие № � от �6��05���007 г�� по а����� № 6�/�007 г�� �а АССГ, II-ро от���, �3-тиРе�е�ие № � от �6��05���007 г�� по а����� № 6�/�007 г�� �а АССГ, II-ро от���, �3-ти 
състав��

88 Ре�е�ие № 9486 от 4���0���006 г�� по а������� № 3505/�006 г�� �а ВАС, Петчле�е� 
състав�� 
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рито прокара�а пре� �006 г��, сле� като пре� пре�хо��ата �005 г�� в�о-
сителят – Ми�истерски съвет, се отка�а от осъществява�ето є сле� 
ра�гореще� �ебат, в ко�то участваха и експертите �а ПДИ�� В �овата 
ре�акция �а ЗЗЛД бала�сът �еж�у правото �а �остъп �о обществе�а 
и�фор�ация и �ащитата �а лич�ите �а��и сле�ва �а се търси и при-
лага при хипоте�ите �а чл�� 4 от �ако�а�� 
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тЪРГОВСКА тАйНА 

В ра�поре�бата �а чл�� 37, ал�� от ЗДОИ са и�брое�и ос�ова�ията 
�а огра�ичава�е �а правото �а �остъп �о и�фор�ация, �еж�у които и 
сле��ото: 

„чл�� 37�� (�) Основание за отказ от предоставяне на достъп до 
обществена информация е налице, когато: 

…
 2. достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово 

изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена 
информация;“ 

В съ�еб�ата практика се прие�а, че огра�иче�ие �оже �а бъ�е 
въвеж�а�о са�о с огле� �ащитата �а опре�еле�и права и и�тереси �а 
третото лице�� В то�и с�исъл и съгласие �а третото лице се иска от а��и-
�истратив�ия орга� е�и�стве�о когато е уста�ове�о, че с пре�оставя�е-
то �а и�фор�ацията се �асягат �егови права или �ако��и и�тереси�� 

Същевре�е��о, по от�о�е�ие �а обществе�а и�фор�ация, свър-
�а�а с �е��остта �а публич�оправ�ите субекти, �а лица, фи�а�сира-
�и от ко�соли�ира�ия бю�жет и въобще �а лицата по чл�� 3, ал�� � от 
ЗДОИ, в �ор�ата �а чл�� �7, ал�� � и�рич�о се прие�а, че:

„И�фор�ацията, която пре�ставлява търговска та��а или чието 
пре�оставя�е или ра�простра�ява�е би �овело �о �елоял�а ко�куре�-
ция �еж�у търговци, �е по�лежи �а пре�оставя�е��“

Ако се ра�гле�ат посоче�ите в чл�� 5 от ЗДОИ �ащите�и и�тереси, 
бе� съ��е�ие �ащитата �а търговската та��а попа�а в обхвата �а „�а-
щитата �а правата �а �ругите“�� 

По�ятието „търговска та��а“ се среща са�о �а е��о �ясто в 
ЗДОИ – чл�� �7, ал�� ��� Същевре�е��о то се употребява и в �руги �ако-
�и, �апри�ер Зако�а �а �ащита �а ко�куре�цията и Търговския �ако��� 
В това от�о�е�ие българското �ако�о�ателство �е се ра�личава от ре-
жи�а �а �остъпа �о и�фор�ация и регла�е�тира�ето �а търговската 
та��а в �руги �е�ократич�и стра�и�� 



88

ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА

Дефиниция на понятието „търговска тайна“

Както в случаите с �ругите огра�иче�ия, така и по от�о�е�ие 
�а търговската та��а опре�еле�ие �а по�ятието е �а�е�о в съответ-
�ия специале� �ако��� По�об�о �а �руги �ако�о�ателства, то�и �а-
ко� е Зако�ът �а �ащита �а ко�куре�цията (ЗЗК)�� Споре� § �, т�� 7 от 
Прехо��ите и �аключител�ите ра�поре�би �а ЗЗК, 

„Производствена или търговска тайна“ са факти, информа-
ция, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието за-
пазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели 
необходимите мерки.

В ре�е�ията си Върхов�ият а��и�истративе� съ� е тълкувал по�я-
тието „търговска та��а“�� То� е приел, че в практиката то се употребява с 
ра�лич�о съ�ържа�ие – от факти и све�е�ия в оферти и �оговори, които 
и�рич�о са обяве�и от �аправилия офертата �а такава та��а, �о факти и 
све�е�ия от прои�во�стве� или тех�ологиче� цикъл, чието �аучава�е от 
трети лица �оже �а причи�и вре�а89�� Не е търговска та��а, споре� съ�а, 
какви лекарстве�и про�укти, ко�су�ативи и лечеб�и хра�и по ви�ове е 
�аплатила Нацио�ал�ата ��рав�оосигурител�а каса�� 

Не �оже �а пре�ставлява търговска та��а и и�фор�ация, която е 
обяве�а �а публич�а�� Сле� като �ако�о�ателят и�рич�о е регла�е�ти-
рал, че �а��ите �а ко�цесиите, в т�� ч�� ос�ов�ите клау�и �а ко�цесио�-
�ите �оговори �огат �а бъ�ат пре�оставя�и по ре�а �а ЗДОИ, �есъгла-
сието �а третото лице, ба�ира�о �а при�ципа �а �ащита �а търговски 
и ико�о�ически и�тереси �е �оже �а ели�и�ира и�цяло �остъпа �о 
търсе�ата обществе�а и�фор�ация90�� 

Не пре�ставлява търговска та��а9�, споре� съ�а, �оговор �еж�у 
общи�ата и общи�ска фир�а, �околкото �е се �асягат права и �ако��и 
и�тереси �а търговското �ружество�� 

89 Ре�е�ие № ��5/05 г�� по а����� № 5380/04 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие�� 
90 Ре�е�ие № 8�90/06 г�� по а����� № 3���/06 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие�� Пре��ет 

�а �елото е отка� �а к�ета �а общи�а �а пре�остави копие от �оговора и всички 
а�екси къ� �оговора �а с�етосъбира�е и с�етои�во�ва�е в гра�а��

9� Ре�е�ие № 47�6/�004 г�� по а����� № 875�/�003 г�� �а ВАС Пето от�еле�ие 
(�елото е по отка�и �а к�ета �а общи�а Ви�и� �а пре�остави и�фор�ация, касаеща 
�оговора, сключе� �еж�у общи�а Ви�и� и общи�ска фир�а „Чистота“)�� 
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„Ако в този договор има данни, касаещи търговска тайна на 
дружеството, то информацията може да бъде предоставена не-
зависимо от съгласието на третото лице като се приложи раз-
поредбата на чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ – информацията може да бъде 
предоставена в обем и по начин, който да не разкрива информация, 
отнасяща се до третото лице.“

Тоест, �астъпе�о e ра�бира�ето, че в �оговора �оже �а и�а �а��и, 
които касаят търговска та��а �а �ружеството, �о �е и целият �оговор 
�а бъ�е търговска та��а�� 

В �ако�а съществува и�исква�е търговецът пре�варител�о �а е опре-
�елил кои �а��и с�ята �а търговска та��а (§ �, т�� 7 от ЗЗК)�� Същевре�е��о 
�еговата воля �е обвър�ва публич�ата и�ституция, от която се иска �о-
стъп �о и�фор�ация, тъ� като в и�брое�ите по-горе случаи �апри�ер, 
и�фор�ацията �е �оже �а бъ�е с�ята�а �а търговска та��а�� 

„Ограничителната хипотеза на чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ може 
да намери приложение само съобразно клаузите за поверителност 
на договора и то ако не засягат информация, която по силата на 
закона е обявена за публична.“92 

Не �а всеки е при��ато прав�ата въ��ож�ост �а обяви �а�е�а и�-
фор�ация �а търговска та��а�� От факта, че опре�еле�ието є се съ�ъ-
ржа в ЗЗК сле�ва и�во�ът, че субект �а такъв ви� и�фор�ация �оже 
�а бъ�е са�о търговец�� Това е така, �ащото става въпрос �а фор�а �а 
�елоял�а ко�куре�ция�� Споре� Върхов�ия а��и�истративе� съ�:

„Нелоялна конкуренция е възможна само между предприятия, 
които развиват стопанска дейност (арг. § 1, т. 1 от ЗЗК).“93 

По та�и причи�а с�руже�ие, в пре�ставе�ото у�остовере�ие �а 
регистрация �а което е отбеля�а�о, че �я�а �а ра�вива стопа�ска �е�-
�ост, �е �оже �а бъ�е поставе�о в по-и�го��а или по-�еи�го��а по�и-
ция чре� пре�оставя�ето �а и�фор�ация�� 

9� Ре�е�ие № 8�90/06 г�� по а����� № 3���/06 г�� �а ВАС��
93 Ре�е�ие № ��03/03 г�� по а�����№ 9504/0� г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие�� 
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Условия, които трябва да са изпълнени,  
за да е законосъобразно позоваването  
на „търговска тайна“

От�осител�о �ироката �ефи�иция �а по�ятието „търговска та�-
�а“ в Зако�а �а �ащита �а ко�куре�цията, съчета�о с при�ципа �а стес-
�ител�о тълкува�е �а огра�иче�ията �а правото �а �остъп �о и�фор-
�ация, и�ве�е� от Ко�ституцио��ия съ�, �алага �еобхо�и�остта от 
и�веж�а�е �а опре�еле�и и�исква�ия в процеса �а правоприлага�ето�� 

В са�ия Зако� �а �ащита �а ко�куре�цията у��ава�ето �а чуж�а 
търговска та��а е посоче�о като е��а от фор�ите �а �елоял�а ко�ку-
ре�ция�� Споре� чл�� 30 от ЗЗК �елоял�а ко�куре�ция е:

„всяко действие или бездействие при осъществяване на сто-
панска дейност, което е в противоречие с добросъвестната тъ-
рговска практика и уврежда или може да увреди интересите на 
конкурентите в отношенията помежду им.“

В та�и връ�ка са �ве релева�т�ите обстоятелства, които �ефи-
�ират е��о �е�ствие или бе��е�ствие като �елоял�а ко�куре�ция: а) 
противоречието �у с �обросъвест�ата търговска практика и б) то �а 
увреж�а или реал�о �а е в състоя�ие �а увре�и и�тересите �а ко�ку-
ре�тите в от�о�е�ията по�еж�у и� или в от�о�е�ията и� с потре-
бителите94�� Сле�овател�о, �а �а се уста�ови �али е �алице �елоял�а 
ко�куре�ция и �али е �алице �якоя от ко�крет�ите посоче�и в ЗЗК 
�е��и прояв�и фор�и, в това число – у��ава�е, и�пол�ва�е или ра�п-
ростра�ява�е �а търговска та��а, трябва �а се и�вър�и преце�ка и �а 
се отговори �а всеки от въпросите:

а) �али осъществе�ото �е�ствие или бе��е�ствие е в противо-
речие с �обросъвест�ата търговска практика и �али то увреж�а или 
�оже �а увре�и и�тересите �а ко�куре�тите в от�о�е�ията по�еж�у 
и� или в от�о�е�ията и� с потребителите, сле� което при положите-
ле� отговор �а отговори и �а въпроса 

94 Ре�е�ие № �46/04 г�� по а����� № 39��/03 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие, оставе�о 
в сила от ВАС, Петчле�е� състав�� 
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б) �али това попа�а в състава �а чл�� 35 от ЗЗК, �абра�яващ у�-
�ава�ето, и�пол�ва�ето и ра�простра�ява�ето �а търговска та��а в 
противоречие с �обросъвест�ата търговска практика95�� 

„При липса на един от елементите на нелоялна конкуренция по 
смисъла на този законов текст…, не може да се говори за такава 
под каквато и да е форма ...“96 

Досега �я�а �а��и в случаите, в които а��и�истратив�ият орга� 
отка�ва и�фор�ация по ЗДОИ пора�и твър�е�ие �а �аличие �а тър-
говска та��а, въпросът �а е ра�гле�а� от съ�а точ�о по описа�ия �а-
чи��� Същевре�е��о обаче в съ�еб�ата практика се поставят условия, 
�а �а се прие�е �аличието �а търговска та��а�� 

Така �апри�ер, ко�статацията �а �асяга�е правата и �ако��ите и�-
тереси и съответ�ото търсе�е �а съгласието �а третото �асег�ато лице 
�е сле�ва �а се правят прои�вол�о�� Обрат�о, липсата �а фактически 
ос�ова�ия в поста�ове�ия отка�, както и в отговора �а третото лице, 
обос�оваващи приложи�ата споре� а��и�истратив�ия орга� прав�а 
�ор�а, пре�ставлява �ару�е�ие �а ра�поре�бите �а чл�� 38 от ЗДОИ и 
�а чл�� �5, ал�� �, т�� 3 от ЗАП�� Неи�лага�ето �а ко�крет�ите съображе�ия, 
обуславящи огра�ичава�е �а свобо��ия �остъп �о търговски �оговор с 
общи�ата е �ару�е�ие �а �ако�а�� Това е така, споре� съ�а, тъ� като:

„Изискването за мотивировка представлява една от гаранции-
те за законосъобразност на административния акт, като с моти-
вите се довеждат до знанието на адресатите му съображенията 
на административния орган, а от друга страна се реализира уп-
ражняването на контрола за законосъобразност“97. 

И�исква�ето �а и�лага�е �а ко�крет�и съображе�ия в по�об-
�и случаи се преци�ира още повече в �руго съ�еб�о ре�е�ие�� Така 
в Ре�е�ие № ��5 от ���05���005 г�� по а����� № 5380/04 г�� �а ВАС, Пето 
от�еле�ие, се прие�а, че:

„Когато задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 1 ЗДОИ се позовава 
на чл. 17, ал. 2 ЗДОИ и отказва искана от него информация по ал. 1 по 

95 ��tatis ��tandis цитира�ото ре�е�ие�� ��tandis цитира�ото ре�е�ие����tandis цитира�ото ре�е�ие�� цитира�ото ре�е�ие��цитира�ото ре�е�ие�� 
96 Ре�е�ие № 4488/04 г�� по а����� № �7��/04 г�� �а ВАС, Петчле�е� състав�� 
97 Ре�е�ие № № 47�7/�004 г�� по а����� № 875�/�003 г�� �а ВАС, Пето от�еле�ие�� 
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причина, че нейното предоставяне или разпространяване би довело до 
нелоялна конкуренция между търговци, той задължително трябва да 
посочи кои белези на исканата информация сочат на такава опасност. 
Елементарното позоваване на чл. 17, ал. 2 ЗДОИ не е достатъчно, по-
ради което такъв отказ е немотивиран. А немотивираният отказ по 
ЗДОИ е винаги незаконосъобразен и подлежи на отмяна.“
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ПОВтОРНО ИСКАНЕ  
НА ИНфОРмАцИЯ

В чл�� 37, ал�� �, т�� 3 от ЗДОИ е пре�ви�е�о е��о от ря�ко среща�ите 
�осега в практиката ос�ова�ия �а отка� от пре�оставя�е �а �остъп 
�о и�фор�ация�� Споре� цитира�ата ра�поре�ба, ос�ова�ие �а отка� 
от пре�оставя�е �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация е �алице, ко-
гато иска�ата обществе�а и�фор�ация е пре�оставе�а �а �аявителя 
пре� пре�хо��ите �ест �есеца�� Това огра�иче�ие и�а своя а�алог 
и в Препоръка (�00�)� �а Ко�итета �а �и�истрите къ� �ържавите-
чле�ки �а Съвета �а Европа от�ос�о �остъпа �о официал�и �оку-
�е�ти�� Споре� При�цип VI, ал�� 6 от Препоръката, �аявление за до-
стъп до официален документ може да бъде отхвърлено, ако е явно 
неоснователно�� Съглас�о Обяс�ител�ата �аписка къ� Препоръката, 
това о��ачава, че се препоръчва държавите-членки да разглеждат 
всички заявления за достъп по същество, освен ако не са явно неос-
нователни (например, когато заявленията са прекалено мъгляви, 
изискват непропорционален обем издирвателна дейност, обхва-
щат твърде широка област или твърде голям обем документа-
ция). Когато молбата откровено цели злоупотреба (едно от поре-
дица многобройни заявления с цел да се спъва обичайната работа 
на административната структура или неоснователно повторе-
ние на едно и също заявление от едно и също лице), може да се 
откаже достъп��

Пре� �007 г�� �а пръв път по �ело �а �остъп �о и�фор�ация, по�кре-
пе�о от ПДИ, се получи тълкува�е от съ�а �а това специфич�о огра�и-
че�ие�� Това се случи при ра�глеж�а�ето �а касацио��ата жалба �а к�ета 
�а Несебър срещу ре�е�ието �а Бургаски окръже� съ� (БОС), с ко�-
то то� бе �а�ълже� �а пре�остави �остъп �а Ге�ка Шикерова (b�V) �о 
свои �апове�и, �а�-вече такива, с които са ра��ава�и �е�вижи�и и�оти 
и право �а строеж �а кра��о �уж�аещи се�� С ре�е�ието си състав �а 
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ВАС, Пето от�еле�ие98, отхвърли касацио��ата жалба �а к�ета и оста-
ви в сила ре�е�ието �а пре�хо��ата и�ста�ция, като отхвърли �ово�а 
�а касацио��ия жалбопо�ател – Общи�а Несебър – че жур�алистката 
иска повтор�о е��а и съща и�фор�ация�� Сле� като �е е пре�оставила 
при първото иска�е и�фор�ацията, и�ституцията �е �оже �а въ�ра�ява, 
че от �ея се иска същото в ра�ките �а �ест �есеца:

„Възражението, че е налице основание за отказ по смисъла на 
чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ е неоснователно. Действително почти 
идентична информация вече е искана от заявителката през пред-
ходните шест месеца, но това искане не е удовлетворено. Поради 
това и по съображенията, изложени по-горе, следва да се приеме, 
че предпоставките на цитирания текст не са осъществени и сле-
дователно липсват причини за отказ (основание за такъв по сми-
съла на посочената норма има само в случаите, когато достъп до 
същата информация вече е разрешен на заявителя)“.

98 Ре�е�ие № 6788 от �8��06���007 г�� по а����� № �098/�007 г�� �а ВАС, Пето 
от�еле�ие��
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ВмЕСтО ЗАКЛючЕНИЕ

Ра�бира се, ��огото ра�гле�а�и тук �ела по ЗДОИ и ре�е�ия-
та по тях �е и�черпват съ�еб�ата практика от и��и�алите го�и�и 
(�005–�008)�� Не е била такава и целта�� Те са пока�ател�и обаче 
както �а това какви случаи въ��икват в практиката, така и �а това 
какво ре�е�ие �а�ират в �ея и какви са те��е�циите�� Неслуча��о 
с�е пре�ставили, къ�ето това е с�ет�ато �а �еобхо�и�о, европе�-
ските ста��арти в областта �а �остъпа �о обществе�а и�фор�а-
ция (официал�и �оку�е�ти)�� Съпоставката и� с в�етите ре�е�ия 
от българските съ�илища е пока�ател�а �а това къ�е стои �а�ата 
практика в срав�е�ие с та�и �а ра�витите �е�ократич�и стра�и�� 
И�во�ът от то�и прегле� е об�а�еж�аващ – �аблю�ава се ра�витие 
и �апре�ък�� 

И�а ос�ова�ие и �а скептици�ъ��� Все още и�а колеба�ия в прак-
тиката от�ос�о това коя и�фор�ация е обществе�а, �апри�ер, или 
�лъж�и ли са граж�а�ите при описа�ие �а иска�ата и�фор�ация �а 
се въ��ържат от посочва�е �а ко�крете� �оку�е�т�� Също така, ако 
съпостави� и�ве�е�ите в �а�ата практика критерии �а приложи-
�остта �а огра�иче�ието, свър�а�о с търговска та��а, с и�ве�е�ите 
от а�ерика�ските съ�илища, �апри�ер, ще ви�и� �е�алка ра�лика�� 
Необхо�и�о е, �а �а се �остиг�е �ивото �а ра�витите �е�ократич�и 
общества, правото �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация �а се тълку-
ва по-�ироко, а огра�иче�ията �у – по-тяс�о, отколкото в �о�е�та�� 

Важ�ото обаче е, че пре� го�и�ите при�ципът �а про�рач�остта 
�а управле�ието и �остъпа �о и�фор�ация, съхра�ява�а от публич-
�ите и�ституции, се утвърж�ава благо�аре�ие �а ролята и фу�кци-
о�ира�ето �а съ�илищата�� Това поставя �ещата �а по-високо �иво�� 
Де�ократич�ото общество съществува тък�о в �и�а�иката �а обще-
стве�ия �ебат, част от ко�то е и съ�еб�ият спор�� И�глеж�а в историята 
е така – що� иска�е �а живее� споре� при�ципи, трябва �а с�е готови 
и �а ги отстоява�е и �а спори��� 
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Антон Герджиков срещу  
Министерство на външните работи

I инстанция – а.д. № 7088/2004 г. ВАС, Пето отделение
II инстанция – а.д. № 10940/2005 г. ВАС, Петчленен състав

Заявление:
Пре� �00� г��, по вре�е �а Втория събор �а българите в Укра��а, 

прове�е� в гр�� Запорожие, участ�иците в �его поставят па�ет�ик �а ха� 
Аспарух�� Мест�ите власти, обаче, още същата �ощ �е�о�тират па�ет�и-
ка и го оставят �а съхра�е�ие в историческия �у�е� в гр�� Запорожие��

Го�и�а и полови�а сле� това – пре� ю�и �004 г��, граж�а�и�ът А�то� 
Гер�жиков (участ�ик във Втория събор �а българите в Укра��а), по�а-
ва пис�е�о �аявле�ие �а �остъп �о и�фор�ация �о Ми�истерство �а 
въ���ите работи (МВ�Р)�� В �аявле�ието си граж�а�и�ът отбеля�ва, че 
въ�ста�овява�ето �а па�ет�ика се желае от всички българи, които ��а-
ят �а пре�ахва�ето, и иска �и�истерството �а �у пре�остави цялата и�-
фор�ация, с която ра�полага от�ос�о поставя�ето и �е�о�тира�ето �у�� 
В част�ост �аявителят иска �а �у бъ�ат пре�оставе�и �оку�е�ти, по�-
роб�о описа�и в пет точки �а �аявле�ието и все свър�а�и с по�ицията и 
пре�приетите �е�ствия от стра�а �а българските �ържав�и орга�и��

Отказ:
Ми�истърът �а въ���ите работи �е отговаря �а �аявле�ието в 

�ако�оуста�ове�ия �4-��еве� срок��

Жалба:
Мълчаливият отка� �а �и�истъра е обжалва� пре� Върхов�ия а�-

�и�истративе� съ� (ВАС)��

Развитие пред I инстанция:
В хо�а �а �елото, процесуал�ият пре�ставител �а Ми�истъра �а 

въ���ите работи пре�ставя папка, съ�ържаща преписи �а пис�а и 
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�руги �оку�е�ти по обсъж�а�ия въпрос�� На първото �асе�а�ие �елото 
е отложе�о, �а �а се �а�е въ��ож�ост �а жалбопо�ателя �а се �апо��ае 
с пре�ставе�ите �оку�е�ти�� Ока�ва се, че те�и �оку�е�ти съ�ържат 
част от поиска�ата и�фор�ация, �о остават и още �еи�яс�е�и въпроси 
от �аявле�ието �а �остъп �о и�фор�ация��

На второто съ�еб�о �асе�а�ие МВ�Р пре�ставя пис�е�а �ащита, 
в която са ра�вити � алтер�атив�и ста�овища�� Споре� първото �е е 
�алице �ълчалив отка�, тъ� като и�фор�ацията �а поставя�ето и �е-
�о�тира�ето �а па�ет�ика �е е свър�а�а с обществе�ия живот в РБ и 
�е касае събития от обществе�ия живот �а РБ, сле�овател�о същата 
�е пре�ставлява обществе�а и�фор�ация по с�исъла �а чл�� �, ал�� � 
от ЗДОИ�� Споре� второто поиска�ата и�фор�ация е служеб�а обще-
стве�а и�фор�ация, по с�исъла �а чл�� �� от ЗДОИ и се състои и�цяло 
от �оку�е�ти, които �я�ат са�остоятел�о ��аче�ие и �огат �а бъ�ат 
огра�иче�и �а �остъп по чл�� �3 от ЗДОИ��

Решение:
С Ре�е�ие № 7836 от �9��08���005 г��, ВАС, Пето от�еле�ие от�е-

�я �ълчаливия отка� �а �и�истъра и �у и�праща преписката, като го 
�а�ължава �а пре�остави �а А�то� Гер�жиков �остъп �о цялата поис-
ка�а и�фор�ация�� В �отивите �а ре�е�ието съ�иите отбеля�ват, че �и-
�истърът сле�ва �а пре�остави �а жалбопо�ателя �остъп �о и�брое�и-
те в �аявле�ието �оку�е�ти, �ащото са�о сле� �апо��ава�е с тях�ото 
съ�ържа�ие то� би �а�ерил отговор �а и�тересуващия го въпрос – как-
во е официал�ото ста�овище �а РБ по жела�ието �а част от българите 
в Укра��а �а бъ�е поставе� па�ет�ик �а ха� Аспарух в гр�� Запорожие�� 
Споре� �агистратите �остъпът �о те�и �оку�е�ти �е �оже �а бъ�е огра-
�иче� �а ос�ова�ие чл�� �3 от ЗДОИ, тъ� като липсва акт �а �и�истъра, 
в чиято по�готовка �а са събра�и те�и �оку�е�ти и от съ�ържа�ието �а 
ко�то акт, �аявителят би �а�ерил отговор �а и�тересуващия го въпрос��

Касационна жалба:
МВ�Р обжалва съ�еб�ото ре�е�ие с аргу�е�та, че Зако�ът �а �о-

стъп �о обществе�а и�фор�ация (ЗДОИ) �е поставя и�исква�ето слу-
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жеб�ата и�фор�ация �а е и�готве�а във връ�ка със �авър�ващ акт �а 
орга�а, �а �а �оже �а се приложи огра�иче�ието по чл�� �3 от ЗДОИ��

Развитие пред II инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в е��о съ�еб�о �асе�а�ие и обяве�о �а ре-

�ава�е��

Решение:
С Ре�е�ие № �308 от �ачалото �а �006 г�� петчле�е� състав �а 

ВАС �а�ира касацио��ата жалба �а �еос�овател�а и оставя в сила 
ре�е�ието �а пре�хо��ата и�ста�ция�� В �отивите си съ�иите �ора�-
виват �ово�а, че �остъпът �о поиска�ите със �аявле�ието �оку�е�ти 
�е �оже �а бъ�е огра�иче� по ре�а �а чл�� �3 от ЗДОИ, �ащото съ�ър-
жаща се в тях и�фор�ация �е е ко�крет�о свър�а�а с по�готовката �а 
и��ава�е �а крае� акт �а а��и�истратив�ия орга�, от ко�то �аявителят 
�а �оже �а получи и�тересуващите го све�е�ия��
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РЕШЕНИЕ 
 

№ 7836 
София, 29.08.2005 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният административен съд на Република България – Пето 
отделение, в съ�еб�о �асе�а�ие �а три�есети �а� �ве хиля�и и пета 
го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ВАНЯ АНЧЕВА 
ИВАН РАДЕНКОВ

при секретар Илиа�а Ива�ова и с участието

�а прокурора Мария Бегъ�ова и�слу�а �окла�ва�ото

от пре�се�ателя АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ

по а���� �ело № 7088/�004. 
 

Прои�во�ство по ра��ел втори �а глава трета от Зако�а �а 
Върхов�ия а��и�истративе� съ� (ЗВАС), във връ�ка с чл�� 40, ал�� � от 
Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация (ЗДОИ)��

Обра�ува�о е по жалба �а А�то� Ди�итров Гер�жиков от гр��София 
срещу �ълчалив отка� �а �и�истъра �а въ���ите работи �а �у пре�о-
стави �остъп �о обществе�а и�фор�ация, поиска� със �аявле�ие вх�� 
№ 4ПР-�097 от ����06���004 г��

Върху жалбата �е е поставе�а �атата, �а която е постъпила в 
Ми�истерството �а въ���ите работи (МВ�Р) и по �елото �е е �апра-
ве�о въ�раже�ие, че е просроче�а, пора�и което и с огле� �а поставе-
�ата от жалбопо�ателя върху �ея �ата �а и�готвя�ето є (�6��07���004 г��) 
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сле�ва �а се прие�е, че тя е по�а�е�а в срока по чл�� �3, ал�� � от ЗВАС 
и е �опусти�а�� Ра�гле�а�а по същество жалбата е ос�овател�а��

От �а��ите по �елото е ви��о, че �ефор�ал�а орга�и�ация �а 
българите в Укра��а, �арече�а “Събор �а българите в Укра��а“, с 
пре�и�е�т Никола� Габер, екс-�епутат във Върхов�ата Ра�а (Наро��о 
събра�ие) �а Укра��а, е орга�и�ирала и провела в перио�а �6-�8 ав-
густ �00� г�� Втори събор �а Българите в Укра��а�� Съборът е бил от-
крит �а �6��08���00� г�� в с�� Мала Пере�чепи�а, Новоса�жарски ра�о�, 
Полтавска област, в �ест�остта, къ�ето ��о�и�а българи (както от жи-
вущите в Укра��а, така и живущи в България) са убе�е�и, че се �а�ира 
гробът �а ха� Кубрат и къ�ето и�а поставе� па�ет�ик�� На третият �е� 
участ�иците в събора орга�и�ира�о оти�ли в гр��Запорожие �а �ясто-
то, къ�ето се с�ята (също �еофициал�о), че е гробът �а ха� Аспарух 
и къ�ето те също поставили па�ет�ик�� Тук присъствала Алекса��ра 
Добрева, втори секретар в Българското посолство в Укра��а, която 
сле� това и�готвила �окла��а �аписка �о българския посла�ик�� В та�и 
�окла��а �аписка се чете, че „������пора�и �есъгласува�ост от стра�а �а 
орга�и�аторите и липсата �а ра�ре�е�ие от �ест�ата а��и�истрация 
�а бъ�е поставе� то�и па�ет�ик ������ �а���-�ачал�икът �а Украи�ското 
управле�ие по �елата �а �ацио�ал�остите, �играцията и религиите 
пре�ложи па�ет�икът �а Аспарух, пре�ставляващ чер�а �ра�ор�а 
плоча �а поста�е�т, �а бъ�е пре�есе� в историческия �у�е� �а гра-
�а �о и�яс�ява�ето �а ситуацията и получава�ето �а ра�ре�е�ие �а 
�еговото �о�тира�е, �о това пре�ложе�ие �е у�овлетвори орга�и�а-
торите �а събора, които в лицето �а г-� Никола� Габер в�еха ре�е-
�ие �а и��ига�ето �у �а �абеля�а�ото отпре�и �ясто пре� област�ата 
�ържав�а телеко�па�ия“�� Мест�ите власти, обаче, още в същата �ощ 
�е�о�тирали па�ет�ика и го оставили �а съхра�е�ие в Ет�ографско-
историческия �у�е� в гр�� Запорожие, „�окато �е бъ�е уточ�е� истори-
ческият факт и офор�е�а по �а�леже� ре� �оку�е�тацията“ (цитатът е 
от пис�о № 08-38/�546 от �0��08���00� г��, с което �а�ест�ик-пре�се�а-
телят �а Запорожката област�а �ържав�а а��и�истрация е уве�о�ил 
българския посла�ик в Укра��а �а �е�ако��ите, споре� �его, �е�ствия 
�а екс-�епутата Никола� Габер)��
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С пис�о вх�� № 94-А-5 от �6��09���00� г�� жалбопо�ателят А�то� 
Ди�итров Гер�жиков и�ра�ил пре� �и�истъра �а въ���ите работи 
критич�и бележки по прояве�ата, споре� �его, пасив�ост от стра�а �а 
вис�ите �ържав�и орга�и къ� Втория събор �а българите в Укра��а 
и по�черта� и�терес �а същите орга�и къ� пра��ува�ето �а �40-го-
�и��и�ата от преселва�ето �а българи (по вре�е �а турското робство) 
в Таврия, Укра��а�� Това ра�лич�о от�о�е�ие, споре� жалбопо�ателя, 
�оже �а и�а опас�ата после�ица – ра�цепле�ие �еж�у 300 000 бъл-
гари, живущи в Укра��а�� Пис�ото �авър�ва с пре�ложе�ие “�а бъ�е 
оповесте�о по по�хо�ящ, �о категориче� �ачи�, че всички �осега��и 
ро�олюбиви, култур�и и �руги прояви �а българите в Укра��а се оце-
�яват като поле��и и �авре�е��и и че в бъ�еще �я�а �а бъ�е �опус-
ка�о �еправил�о или �еос�овател�о от�о�е�ие къ� такива прояви“�� 
С пис�о също от �есец септе�ври �00� г�� (бе� регистрацио�е� и��екс), 
�ачал�икът �а политическия каби�ет �а �и�истъра �а въ���ите рабо-
ти и�фор�ирал жалбопо�ателя, в отговор �а �еговото пис�о, че е�и�с-
тве�ото официал�о регистрира�о в Укра��а с�руже�ие �а българите в 
та�и �ържава, е Асоциацията �а българските �ружества и орга�и�ации в 
Укра��а, а т�� �ар�� „Събор �а българите в Укра��а“ �е е официал�о регис-
трира��� Авторът �а пис�ото и�ка�ва пре�положе�ие, че �е�о�тира�ето 
�а па�ет�ика �а ха� Аспарух в гр�� Запорожие �а е ко�плексе� ре�ултат 
�а �елегити��остта �а орга�и�ацията „Събор �а българите в Укра��а“, 
слабости в коор�и�ацията с ко�пете�т�ите �ест�и орга�и и „фактът, 
че в �ауч�ите сре�и �е се прие�а е��о��ач�о и бе�спор�о потвър�е�о, 
че гробовете �а ха� Кубрат и ха� Аспарух са и�е��о �а те�и �еста“�� 
В пис�ото се и�ра�ява и ста�овище, че „�апа�ва�ето �а е�и�ството �а 
българското �виже�ие в Укра��а и�исква приоритет�о �а се по��ържат 
от�о�е�ия с официал�ия пре�ставител �а българската общ�ост, каква-
то е Асоциацията �а българските �ружества и орга�и�ации в Укра��а�� 
Повече от го�и�а и полови�а сле� това, с процес�ото �аявле�ие �а 
�остъп �о обществе�а и�фор�ация, вх�� № 4ПР-�097 от ����06���004 г��, 
жалбопо�ателят, отбеля�ва�ки, че „въ�ста�овява�ето (�а па�ет�ика �а 
ха� Аспарух) се желае от всички българи, които ��аят �а пре�ахва�ето 
и сле�ят със �ако��о ос�ова�ие и и�терес �е�ствията �а �ържав�ите 
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орга�и“, е поискал �а �у бъ�е „пре�оставе�а цялата и�фор�ация, с 
която ра�полага Ми�истерството �а въ���ите работи от�ос�о посо-
че�ото поставя�е и �е�о�тира�е �а па�ет�ика �а ха� Аспарух в гра� 
Запорожие в Укра��а“�� В част�ост жалбопо�ателят е поискал �а �у 
бъ�ат пре�оставе�и �оку�е�тите, по�роб�о описа�и в 5 точки �а �а-
явле�ието��

По това �аявле�ие �и�истърът �а въ���ите работи �е е и�ра�ил 
ста�овище��

Неговият процесуале� пре�ставител по пъл�о�ощ�о в хо�а �а съ�еб-
�ото прои�во�ство е пре�ставил папка, съ�ържаща �авере�и преписи �а 
пис�а и �руги �оку�е�ти по обсъж�а�ия въпрос�� В пис�е�а �ащита е ра�-
вил �ве алтер�атив�и ста�овища�� Споре� първото от тях, жалбата е про-
цесуал�о �е�опусти�а, пора�и липса �а �ълчалив отка��� А в случая лип-
свал �ълчалив отка�, �ащото “и�фор�ацията, свър�а�а с поставя�ето и 
�е�о�тира�ето �а па�ет�ика �а ха� Аспарух в гра� Запорожие, Укра��а, 
�е е пряко свър�а�а с обществе�ия живот в Република България (по с�и-
съла �а чл�� �, ал�� � от ЗДОИ) и �е касае събития от обществе�ия живот в 
Република България – условие, което �ако�о�ателят въвеж�а, �а �а е �али-
це обществе�а и�фор�ация по с�исъла �а чл�� �, ал�� � от ЗДОИ“ и �и�истъ-
рът �а въ���ите работи пора�и това �е е и�ал �а�ълже�ие �а пре�остави 
и�фор�ацията, описа�а в �аявле�ието �а �остъп�� Алтер�атив�ото ста�о-
вище е �а �еос�овател�ост �а жалбата и е ос�ова�о �а �ово�а, че и�фор�а-
цията, �остъп �о която е поискал жалбопо�ателят, е служеб�а по с�исъла 
�а чл�� �� от ЗДОИ, състои се и�цяло от �оку�е�ти, които �я�ат са�осто-
ятел�о ��аче�ие и са съ��а�е�и по пово� �е��остта �а Ми�истерството 
�а въ���ите работи, и къ� �атата ����06���004 г��, �а която е било по�а�е�о 
�аявле�ието �а �остъп, �е бил и�текъл срокът по чл�� �3, ал�� 3 от ЗДОИ�� 
С �олба от 30��05���005 г�� жалбопо�ателят е уточ�ил, че съществе�ото в 
�астоящия процес е „�епре�ставя�ето по �елото �а �оку�е�ти �а пре�-
приети от МВ�Р �е�ствия �а уреж�а�ето �а то�и кра��о �еприяте� �а 
България пробле�“ и, от �руга стра�а, „�отор�ите официал�и посеще-
�ия в Укра��а �а Пре�и�е�та, �и�истър-пре�се�ателя и пре�се�ателя �а 
Наро��ото събра�ие �а Република България ������ бе� �а ре�ат пробле�а 
с въ�ста�овява�ето“ (�а па�ет�ика)�� В �олбата се ка�ва още, че лип-
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сата �а ре�е�ие по въпроса �а въ�ста�овява�ето �а па�ет�ика �оже 
�а е ре�ултат или �а общо ре�е�ие �а вис�ите �ържав�и орга�и �а �е 
пре�прие�ат �е�ствия пре� властите �а Укра��а, или �а отка� �а пос-
ле��ите �а уважат �аправе�и постъпки, �о �е�ависи�о каква е причи-
�ата, и�фор�ацията �а �ея остава в та��а�� Наличието �а такава та��а, 
споре� жалбопо�ателя, е �е�опусти�о, �ащото во�и �о погре��и и�во�и, 
които са пре�поставка �а съ��ава�е �а отрицател�и обществе�и �астро-
е�ия сре� българите в Укра��а, а и в България, и са условия �а в�и�а�е 
�а �епо�хо�ящи ре�е�ия и �ори �а пре�прие�а�е �а вре��и �е�ствия�� 
Настоящият състав �а Върхов�ия а��и�истративе� съ�, Пето от-
�еле�ие, и�цяло спо�еля и�ра�е�ото от жалбопо�ателя ста�овище�� 
Споре� чл�� 5, ал�� �, т�� �, �0, ��, �� и �3 от Устро�стве�ия правил�ик �а 
Ми�истерството �а въ���ите работи, �и�истърът �а въ���ите работи 
осигурява по��ържа�ето и ра�витието �а сътру��ичеството с �руги �ъ-
ржави в култур�ата област; �ащитава правата и и�тересите �а българ-
ската �ържава и �а българските граж�а�и в чужби�а; пре�прие�а �ип-
ло�атически �е�ствия �а опа�ва�е �а българското култур�о-историческо 
�асле�ство и па�ет�ици в чужби�а; ока�ва съ�е�ствие �а �е��остта �а 
български и�ститути в чужби�а в областта �а �ауката, обра�ова�ието, 
културата и и�фор�ацията; �ащитава правата и свобо�ите �а лицата, 
при�а�лежащи къ� българските �ацио�ал�и общ�ости и �алци�ства�� 
И�фор�ацията, �остъп �о която е поискал жалбопо�ателят, очеви��о 
сочи �а �еговото жела�ие �а си състави собстве�о ��е�ие �а та�и �е�-
�ост �а �и�истъра �а въ���ите работи пре� при��ата �а е�и� ко�крете� 
случа��� Правил�о процесуал�ият пре�ставител �а �и�истъра опре�еля 
та�и и�фор�ация като служеб�а по с�исъла �а чл�� �� от ЗДОИ, �ащото 
тя се събира, съ��ава и съхра�ява по пово� �е��остта �а �и�истъра �а 
въ���ите работи по чл�� 5, ал�� �, т�� �, �0, ��, �� и �3 от Устро�стве�ия 
правил�ик �а Ми�истерството �а въ���ите работи�� А споре� чл�� �3, ал�� 
� от ЗДОИ, �остъпът �о служеб�а обществе�а и�фор�ация е свобо�е��� 
Затова �и�истърът �а въ���ите работи сле�ва �а пре�остави �остъп �а 
жалбопо�ателя �о и�брое�ите в �аявле�ието �у �оку�е�ти, �ащото са�о 
сле� �апо��ава�е с тях�ото съ�ържа�ие то� би �а�ерил отговор �а и�-
тересуващия го въпрос – какво е официал�ото ста�овище �а Република 
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България по жела�ието �а част от българите в Укра��а �а бъ�е поставе� 
па�ет�ик �а ха� Аспарух пре� сгра�ата �а област�ата �ържав�а телеко�-
па�ия в гр��Запорожие�� Достъпът �о те�и �оку�е�ти �е �оже �а бъ�е огра-
�иче� �а ос�ова�ието по чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ, �ащото липсва акт �а 
�и�истъра, в чиято по�готовка тя �а е събра�а и от съ�ържа�ието �а ко�-
то акт жалбопо�ателят би �а�ерил отговор �а и�тересуващия го въпрос�� 
Затова и правилото �а чл�� �3, ал�� 3 от ЗДОИ в случая е �еприложи�о�� 
По и�ложе�ите съображе�ия Върхов�ият а��и�истративе� съ�, пето от-
�еле�ие, счита, че в случая е �алице �е�опусти� от правото �ълчалив 
отка�, ко�то сле�ва �а бъ�е от�е�е�, а �а ос�ова�ие чл�� 4�, ал�� � от ЗДОИ 
�и�истърът �а въ���ите работи сле�ва �а бъ�е �а�ълже� �а пре�оста-
ви �остъп �а жалбопо�ателя �о и�брое�ите в �аявле�ието �у �оку�е�ти�� 
Во�и� от и�ложе�ите �отиви, Върхов�ият а��и�истративе� съ�, Пето 
от�еле�ие,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ �ълчаливия отка� �а �и�истъра �а въ���ите работи 
�а пре�остави �а А�то� Ди�итров Гер�жиков, от гр��София, �остъп �о 
обществе�а и�фор�ация, поиска� със �аявле�ие вх�� № 4ПР-�097 от 
����06���004 г��

ИЗПРАЩА преписката �а �и�истъра �а въ���ите работи и �а 
ос�ова�ие чл�� 4�, ал�� � от Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�фор�а-
ция го �а�ължава �а пре�остави �а А�то� Ди�итров Гер�жиков, от 
гр��София, �остъп �о служеб�ата обществе�а и�фор�ация, поиска� от 
�его със �аявле�ие с вх�� № 4ПР-�097 от ����06���004 г��

РЕШЕНИЕТО �оже �а се обжалва с касацио��а жалба пре� пет-
чле�е� състав �а Върхов�ия а��и�истративе� съ� в �4-��еве� срок от 
съобщава�ето �у��

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/Алекса��ър Еле�ков

секретар: ЧЛЕНОВЕ:
/п/Ва�я А�чева 
/п/Ива� Ра�е�ков
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Пре�и��о Р/О:

 
РЕШЕНИЕ 

 
№ 2308 

София, 06.03.2006 
 

В ИМЕТО НА НАРОДА
 

Върховният административен съд на Република България – 
Петчленен състав – II колегия, в съ�еб�о �асе�а�ие �а �ва�есет и 
�ести я�уари �ве хиля�и и �еста го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

ЧЛЕНОВЕ:

 ЖАНЕТА ПЕТРОВА 
 ДИАНА ДОБРЕВА 
 ТАНЯ ВАЧЕВА 
 ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

при секретар Григори�ка Любе�ова и с участието

�а прокурора Ива� Лулчев и�слу�а �окла�ва�ото

от съ�ията ТАНЯ ВАЧЕВА

по а���� �ело № �0940/�005. 

Прои�во�ството е по ре�а �а чл�� 33 и сле�ващия от Зако�а �а 
Върхов�ия а��и�истративе� съ� (ЗВАС)��

Обра�ува�о е по жалбата �а �и�истъра �а въ���ите работи, чре� 
процесуал�ия �у пре�ставител, против Ре�е�ие № 7836/�9��08���005 го���, 
поста�ове�о по а��и�истратив�о �ело № 7088/�004 го��� �а Върхов�ия 
а��и�истративе� съ�, с което е от�е�е� �ълчаливият �у отка� �а пре�о-
стави �а А�то� Ди�итров Гер�жиков от гр�� София �остъп �о обществе-
�а и�фор�ация, поиска� със �аявле�ие №4 ПР-�097/����06���004 го���, и 
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преписката е и�прате�а �а а��и�истратив�ия орга� �а пре�оставя�е �а 
иска�ия от лицето �остъп�� По��ържат се оплаква�ия �а �еправил�ост �а 
ре�е�ието, като поста�ове�о в противоречие с �атериал�ия �ако�, при 
съществе�о �ару�е�ие �а съ�опрои�во�стве�ите правила и е �еобос-
�ова�о – от�е�ител�и ос�ова�ия по чл�� ��8б, ал�� �,б„в“ от Граж�а�ския 
процесуале� ко�екс�� Жалбопо�ателят твър�и �а първо �ясто, че ре�е-
�ието е поста�ове�о по �е�опусти�а жалба (�ълчаливият отка� �е бил 
го�е� обект �а съ�ебе� ко�трол), а по същество ре�е�ието е �епра-
вил�о, тъ� като �остъпът �о търсе�ата служеб�а обществе�а и�фор-
�ация в случая е огра�иче� �а ос�ова�ие чл�� �3, ал�� �, т�� � от Зако�а �а 
�остъп �о обществе�а и�фор�ация�� В то�и с�исъл се иска от�я�а �а 
обжалва�ото ре�е�ие и прои��ася�е по съществото �а спора с отхвър-
ля�е �а жалбата �а А�то� Ди�итров Гер�жиков като �еос�овател�а�� 
Ответ�икът А�то� Ди�итров Гер�жиков оспорва касацио��ата жалба��

Пре�ставителят �а Върхов�а а��и�истратив�а прокурату-
ра �ава �отивира�о �аключе�ие �а �еос�овател�ост �а жалбата�� 
Върхов�ият а��и�истративе� съ�, петчле�е� състав, като провери 
правил�остта �а обжалва�ото ре�е�ие и съобра�и �ово�ите �а стра-
�ите, �а�ира касацио��ата жалба �а �еос�овател�а по същество�� 
В прои�во�ството �я�а спор �а факти�� А��и�истратив�ият орга� е 
се�ира� от А�то� Ди�итров Гер�жиков със �аявле�ие с вх�� № 4ПР-
�097/����06���004 го���, съ�ържащо иска�е �а �у бъ�е пре�оставе�а 
и�фор�ация, с която ра�полага Ми�истерството �а въ���ите рабо-
ти (МВ�Р) от�ос�о �е��остите по поставя�е и �е�о�тира�е �а па-
�ет�ика �а ка� Аспарух в гр�� Запорожие, Укра��а, като в 5 точки е 
описал �оку�е�тите, с които МВ�Р ра�полага във връ�ка с търсе�ата 
и�фор�ация�� Иска�ето е свър�а�о с пре�хо��а актив�а кореспо��е�-
ция �еж�у стра�ите по �елото, �а която са пре�ставе�и пис�е�и �о-
ка�ателства, обсъ�е�и по�роб�о от ре�аващия състав�� Де��остта по 
�о�тира�ето и �е�о�тира�ето �а па�ет�ик �а ха� Аспарух в Укра��а 
е свър�а�а с обществе�о �ероприятие �а българите в Укра��а, ор-
га�и�ира�и като „Събор �а българите в Укра��а“�� Де�о�тира�ето 
�а па�ет�ика и оставя�ето �у �а съхра�е�ие в Историко-ет�ограф-
ския �у�е� в гр�� Запорожие от �ест�ите власти било про�иктува�о 
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от липсата �а уточ�е� исторически факт и “офор�е�а �оку�е�тация 
по �а�леж�ия ре�“�� С пис�е� отговор от �ачал�ика �а политичес-
кия каби�ет �а �и�истъра �а въ���ите работи от �00� го��� се пос-
тавя по� съ��е�ие легити��остта �а С�руже�ието �а българите в 
Укра��а, като се �ава приоритет �а Асоциацията �а българските �ру-
жества и орга�и�ации в Укра��а�� Та�и ра��я�а �а ста�овища пре�-
хож�а по�а�е�ото �аявле�ие �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация, 
като после��ото е про�иктува�о от жела�ието �а А�то� Гер�жиков, 
като граж�а�и� �а Република България, �а ра�бере �е�ствията 
�а МВ�Р във връ�ка с и�ициативата �а ро�олюбивите българи в 
Укра��а, както и оповестява�ето �а тех�ите култур�и и �руги прояви�� 
По така по�а�е�ото �аявле�ие �и�истърът �а въ���ите работи �е е �ал 
пис�е� отговор�� В хо�а �а прои�во�ството същият, чре� процесуал�ия 
си пре�ставител, по��ържа ста�овище �а �е�опусти�ост �а �аявле�и-
ето, тъ� като иска�ата и�фор�ация �е е свър�а�а пряко с обществе-
�ия живот в Република България, а касае от�о�е�ия с �руга �ържава�� 
Алтер�атив�о се по��ържа те�ата, че та�и и�фор�ация е служеб�а по 
с�исъла �а чл�� �� от ЗДОИ и се състои  от  �оку�е�ти, които �я�ат са�осто-
ятел�о ��аче�ие и са съ��а�е�и по пово� �е��остта �а �и�истерството�� 
За �а от�е�и �ълчаливия отка� �а �и�истъра �а въ���ите работи, 
тричле��ият състав �а ВАС е приел, че иска�ата и�фор�ация от �а-
явителя сочи �а �еговото жела�ие �а си състави собстве�о ��е�ие �а 
�е��остта �а �и�истъра �а въ���ите работи от�ос�о ра�витието �а 
сътру��ичеството с �руги �ържави в областта �а културата; �ащитата 
правата и и�тересите �а българските граж�а�и и българската �ържава 
в чужби�а; пре�прие�а�е �а �ипло�атически �е�ствия �а опа�ва�е �а 
българското култур�о-историческо �асле�ство и па�ет�ици в чужби-
�а; �ащита правата и свобо�ите �а лица, при�а�лежащи къ� български-
те �ацио�ал�и общ�ости и �алци�ства, и�хож�а�ки от е�и� ко�крете� 
случа��� В та�и връ�ка е прието, че �остъпът �о служеб�а обществе�а 
и�фор�ация е свобо�е��� Така поста�ове�ият съ�ебе� акт е правиле��� 
Споре� Ре�е�ие № 7 от �996 г�� по ко�ституцио��о �ело № � от �996 г�� 
�а Ко�ституцио��ия съ�, правото �а всеки граж�а�и� по чл�� 4�, ал�� � от 
Ко�ституцията �а търси и получава и�фор�ация „е гара�тира�о със �а-



��3

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО З Д О И

�ълже�ията �а �ържав�ите орга�и �а я пре�оставят“�� Ко�ституцио��ият 
съ� и�рич�о е по�чертал, че от съ�ържа�ието �а правото по чл�� 4�, ал�� � 
�а всеки граж�а�и� �а търси и получава и�фор�ация прои�тича и �а-
�ълже�ие �а осигурява�е �а �остъп �о и�фор�ация, като съ�ържа�и-
ето �а това �а�ълже�ие по�лежи �а опре�еля�е по �ако�о�ателе� път��  
Обществе�ите от�о�е�ия, свър�а�и с правото �а �остъп �о обще-
стве�а и�фор�ация, са уре�е�и в Зако�а �а �остъп �о обществе�а 
и�фор�ация (об�аро�ва� в „Държаве� вест�ик“, бр�� 55 от �000 г��)�� 
Обществе�а и�фор�ация по с�исъла �а то�и �ако� е всяка и�фор�а-
ция, свър�а�а с обществе�ия живот в Република България и �аваща 
въ��ож�ост �а граж�а�ите �а си съставят собстве�о ��е�ие от�ос�о 
�е��остта �а �а�ълже�ите по �ако�а субекти – чл�� �, ал�� � от ЗДОИ�� 
Субектите по чл�� 3, ал�� � от ЗДОИ са �а�ълже�и �а пре�оставят и�фор-
�ация, която е съ��а�е�а в кръга �а тях�ата ко�пете�т�ост и е �алич�а�� 
Обществе�ата и�фор�ация, която отговаря �а първия критери� се 
категори�ира в �ве групи – официал�а и служеб�а�� Официал�а е и�-
фор�ацията, която се съ�ържа в актовете �а �ържав�ите орга�и и �а 
орга�ите �а �ест�ото са�оуправле�ие при осъществява�е �а тех�ите 
право�ощия�� Прав�ите актове �а �ържав�ите орга�и, в които по �е-
фи�иция сле�ва �а се прие�е, че се съ�ържа официал�а и�фор�ация 
са �ор�атив�и, общи и и��иви�уал�и�� За първите от тях �остъпът е 
осигуре� чре� об�аро�ва�ето и� в „Държаве� вест�ик“�� За оста�али-
те �остъпът се осъществява по ре�а �а ЗДОИ, осве� ако и�рич�о �е 
е пре�ви�е� �руг �ачи��� Втората категория и�фор�ация, съобра��о 
�ефи�ицията �а чл�� �� от ЗДОИ, е служеб�ата, а това е и�фор�аци-
ята, която се събира, съ��ава и съхра�ява във връ�ка с официал�ата 
и�фор�ация, както и по пово� �е��остта �а орга�ите и тех�ите а��и-
�истрации�� Споре� съ�ържа�ието �а �аявле�ието по чл�� �5 от ЗДОИ 
и при те�и �ако�ово ра�гра�ичител�и беле�и, описа�ата в �аявле�ие-
то �а А�то� Гер�жиков и�фор�ация притежава беле�ите �а служеб�а 
обществе�а и�фор�ация�� Както правил�о е посоче�о в обжалва�о-
то ре�е�ие, иска�ата и�фор�ация като служеб�а такава се събира, 
съ��ава и съхра�ява във връ�ка с �е��остите �а �и�истъра �а въ�-
��ите работи, ви�ира�и в чл�� 5, ал�� � от Устро�стве�ия правил�ик �а 
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Ми�истерството �а въ���ите работи�� Достъпът �о описа�ите в �а-
явле�ието �оку�е�ти �е е огра�иче� по с�исъла �а чл�� �3, ал�� �, т�� � 
от ЗДОИ, �ащото съ�ържащата се в тях обществе�а и�фор�ация �е е 
ко�крет�о свър�а�а с по�готовката �а и��ава�е �а крае� акт �а а��и-
�истратив�ия орга�, от ко�то �аявителят би получил и�тересуващите 
го све�е�ия��

Пре�ви� и�ложе�ото, �астоящият състав прие�а касацио��ата 
жалба по �аве�е�ите в �ея оплаква�ия �а �еос�овател�а�� Ре�е�ието 
�а тричле��ия състав е поста�ове�о в съответствие с �атериал�ия �а-
ко�, като при поста�овява�ето �у �е са �опус�ати съществе�и �ару-
�е�ия �а съ�еб�опрои�во�стве�ите правила и същото е обос�ова�о, 
пора�и което сле�ва �а се остави в сила��

Во�е� от гор�ото и �а ос�ова�ие чл�� 40, ал�� � от ЗВАС, Върхов�ият 
а��и�истративе� съ�, петчле�е� състав

РЕШИ:
 

ОСТАВЯ В СИЛА Ре�е�ие № 7836/�9��08���005 го���, поста�ове�о по 
а��и�истратив�о �ело № 7088/�004 го��� �а Върхов�ия а��и�истрати-
ве� съ���

Ре�е�ието е око�чател�о��

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/А��ре� Ико�о�ов

секретар: ЧЛЕНОВЕ:

/п/Жа�ета Петрова 
/п/Диа�а Добрева 
/п/Та�я Вачева 
/п/Виолета Глави�ова
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ДЕЛО	

	 В. „168 часа“ 
срещу 

Министерство на 
образованието и науката
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в. „168 часа“ срещу Министерство  
на образованието и науката

 I инстанция – а.д. № 3621/2005 г. на ВАС, Пето отделение
II инстанция – а.д. № 3505/2006 г. на ВАС,  

Петчленен състав – II колегия

Заявление:
Пре� �есец февруари �005 г�� Никола� Пе�чев, гл�� ре�актор �а в�� 

„�68 часа“, по�ава �аявле�ие �а �остъп �о и�фор�ация �о �и�истъра 
�а обра�ова�ието и �ауката�� На практика �аявителят иска от а��и�ис-
тратив�ия орга� �а пре�остави в пис�е� ви� и�е�ата, обра�ова�ието 
и квалификацио��ата степе� �а всички служители от ръково�е�ия от 
�его екип �а �и�истерството, �ачал�иците �а ре�акции, всички �ържав-
�и експерти, както и �а хората, �а��аче�и по граж�а�ски �оговор��

Отказ:
В �ако�оуста�ове�ия �4-��еве� срок �е е получе� отговор �а �аяв-

ле�ието��

Жалба:
Мълчаливият отка� е обжалва� пре� Върхов�ия а��и�истративе� 

съ� (ВАС)�� В жалбата е посоче�о ре�е�ие �а ВАС, съ�ържащо обобще-
�ие �а съ�еб�ата практика по въпроса �а �ълчаливите отка�и, в което се 
прие�а, че „�ако�о�ателят �е е съ��ал и�рич�о фикцията мълчалив от-
каз в Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация (ЗДОИ), �ащото �е е 
пре�полагал, че при в�е�е�о �а�ълже�ие �а прои��ася�е с �отивира�о 
ре�е�ие, �а�ълже�ите по то�и �ако� субекти ще проявяват �е�опусти-
�о от �ако�а и от �орала бе��е�ствие“�� В същото ре�е�ие �ълчаливият 
отка� по ЗДОИ е опре�еле� като „�етърпи�о от правото явле�ие“��

Развитие пред I инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в е��о съ�еб�о �асе�а�ие и е обяве�о �а ре-

�ава�е��
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Решение I инстанция:
С Ре�е�ие № ��4�� от �9 �еке�ври �005 г�� състав �а ВАС, Пето 

от�еле�ие, отхвърля жалбата като �еос�овател�а�� Мотивите �а съ�иите 
са, че поиска�ата и�фор�ация �е е „обществе�а“ по с�исъла �а ЗДОИ�� 
Съ�ът �а�ира, че така поиска�ата и�фор�ация �е касае �а��и �а об-
ществе�ия живот в стра�ата, �ито �а��и �а �е��остта �а �а�ълже�ия 
по �ако� субект или �а лицата, описа�и в �аявле�ието, а се от�асят �о 
лич�а и�фор�ация, касаеща лич�и �а��и �а лица, охарактери�ира�и 
със �ае�а�ите от тях �лъж�ости�� Пора�и това, споре� съ�еб�ия състав, 
�ълчаливият отка� �а а��и�истратив�ия орга� е �ако�осъобра�е���

Касационна жалба:
Ре�е�ието е обжалва�о пре� петчле�е� състав �а ВАС�� В каса-

цио��ата жалба е посоче�о, че е абсур��о �а се прие�е, че и�общо 
и�фор�ацията ко� е �а�ест�ик �и�истър, ко� е �ържаве� експерт и т�� 
��� в МОН, �оже �а бъ�е �якаква лич�а и�фор�ация�� Напротив, та�и 
и�фор�ация е �а�ължител�о �а бъ�е публич�а и с огле� про�рач�ост-
та �а цялата �е��ост �а публич�ата и�ституция�� Не �оже �ържав�ата 
политика �а се и�готвя и и�пъл�е�ието є �а се осъществява от а�о�и�-
�и лица�� Посочва се и че обра�ова�ието и квалификацио��ата степе� 
�а ръково��ия екип �а �и�истерството, ко�то по�готвя �а�-важ�ите 
актове �а �и�истъра и го съветва в процеса �а в�е�а�е �а ре�е�ия, се 
отра�ява �а тях�ото качество в ��ачител�а степе�, а това обуславя и 
обществе�ия и�терес от иска�ата и�фор�ация�� В касацио��ата жалба 
са ра�вити и �ово�и, че професио�ал�ата �е��ост �а хората, особе�о 
�а �ържав�ите служители, а още повече – �а те�и от ръково��ия екип 
�а орга� �а и�пъл�ител�ата власт от висока степе�, �е попа�а в кръга 
�а лич�ия, и�ти�е� живот �а лич�остта�� Обрат�о, професио�ал�ият 
опит и способ�ости �а лицата, �ае�ащи ръково��и �лъж�ости в а��и-
�истрацията, е обект �а �ължи�а про�рач�ост и отчет�ост пре� обще-
ството, върху чието състоя�ие и живот те се отра�яват�� 

Развитие пред II инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в е��о съ�еб�о �асе�а�ие и е обяве�о �а ре-

�ава�е��
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Решение II инстанция:
С Ре�е�ие № 9486 от 4 окто�ври �006 г�� петчле��ият състав �а 

ВАС от�е�я ре�е�ието �а пре�хо��ата съ�еб�а и�ста�ция, от�е�я и 
�ълчаливия отка� �а �и�истъра и го �а�ължава �а пре�остави �а в�� 
„�68 часа“ и�е�ата, обра�ова�ието и квалификацио��ата степе� �а 
�а�ест�ик-�и�истрите и глав�ия секретар �а Ми�истерството �а об-
ра�ова�ието и �ауката, както и и�е�ата, обра�ова�ието и квалифика-
цио��ата степе� �а чле�овете �а своя политически каби�ет�� Споре� 
�агистратите ре�е�ието �а първата съ�еб�а и�ста�ция е �еправил�о 
в частта, с която е отхвърле�а жалбата срещу отка�а �а бъ�е пре�о-
ставе�а и�фор�ация �а и�е�ата, обра�ова�ието и квалификацио��а-
та степе� �а �а�ест�ик-�и�истрите, глав�ия секретар и чле�овете �а 
политическия каби�ет �а �и�истъра �а обра�ова�ието и �ауката, тъ� 
като всички те попа�ат в публич�ия регистър по Зако�а �а публич-
�ост �а и�уществото �а лица, �ае�ащи вис�и �ържав�и �лъж�ости 
(ЗПИЛЗВДД), пора�и което и�е�ата и� са публич�о �остъп�и чре� 
то�и регистър�� Съ�еб�ият състав отбеля�ва, че оста�алите �а��и – об-
ра�ова�ие и квалификацио��а степе� – �е са включе�и в публиче� 
регистър, �о са �еобхо�и�и при съ��ава�ето �а собстве�о ��е�ие по 
въпроса �али ръково��ият политически и и�пъл�ителски екип в сфе-
рата �а обра�ова�ието и �ауката в България и�а �еобхо�и�ата �ауч�а 
и професио�ал�а квалификация �а качестве�о и ефектив�о осъщест-
вява�е �а пре�оставе�ата �у �ържав�а власт в та�и сфера �а обще-
стве�ия живот�� 
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РЕШЕНИЕ 
 

№ 11422 
София, 19.12.2005 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният административен съд на Република България – Пето 
отделение, в съ�еб�о �асе�а�ие �а първи �ое�ври �ве хиля�и и пета 
го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКА ПАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ДОБРЕВА 
ТАНЯ РАДКОВА

при секретар Илиа�а Ива�ова и с участието

�а прокурора Мери На��е�ова и�слу�а �окла�ва�ото

от пре�се�ателя МИЛКА ПАНЧЕВА

по а���� �ело № 36��/�005.

Прои�во�ството е по чл�� �� от Зако� �а Върхов�ия а��и�истрати-
ве� съ� (ЗВАС) във връ�ка с чл�� � от

Зако� �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация (ЗДОИ)��
Обра�ува�о е по жалба �а Никола� То�оров Пе�чев, главе� ре�актор 

�а вест�ик „�68 часа“ срещу �ълчалив отка� �а �и�истъра �а обра�о-
ва�ието по �аявле�ие �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация вх�� № �3�-
37/�6��0����005 г�� Твър�и, че в �ако�оуста�ове�ия срок �е получил отговор, 
пора�и което е �алице �ълчалив отка� от стра�а �а �и�истъра �а �у пре-
�остави иска�ата и�фор�ация�� Счита, че МОН е �а�ълже� субект по с�и-
съла �а чл�� 3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ, а поиска�ата и�фор�ация се съ��ава и 
съхра�ява в �и�истерството�� Моли обжалва�ият отка� �а бъ�е от�е�е� и 
�и�истърът �а обра�ова�ието и �ауката �а бъ�е �а�ълже� �а пре�остави 
�остъп �о иска�ата и�фор�ация, съглас�о �аявле�ието��



���

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО З Д О И

В съ�еб�о �асе�а�ие жалбопо�ателят, ре�ов�о при�ова�, �е се 
явява и �е се пре�ставлява�� 

Ответ�икът – �и�истърът �а обра�ова�ето и �ауката, се пре�-
ставлява от юриско�султ Георгиева, която оспорва жалбата и �оли �а 
бъ�е оставе�а бе� уваже�ие, счита, че �а��ите, които са поиска�и от 
жалбопо�ателя, са лич�и �а��и��

Пре�ставителят �а Върхов�а а��и�истратив�а прокуратура счи-
та жалбата �а �еос�овател�а, жалбопо�ателят �е е �ока�ал �еобхо�и-
�остта от иска�ата и�фор�ация��

Върхов�ият а��и�истративе� съ� преце�и събра�ите по �елото 
пис�е�и �ока�ателства и �а�ира жалбата �а процесуал�о �опусти�а, 
а по същество �а �еос�овател�а по сле��ите съображе�ия:

Правото �а всяко лице �а търси, получава и ра�простра�ява и�-
фор�ация е ко�ституцио��о гара�тира�о с ра�поре�бата �а чл�� 4�, ал�� � 
от Ко�ституцията �а РБългария�� 

Обществе�ите от�о�е�ия, свър�а�и с правото �а �остъп �о 
обществе�а и�фор�ация са уре�е�и със ЗДОИ, като в чл�� � е �а-
�е�а легал�а �ефи�иция �а по�ятието „обществе�а и�фор�ация“ 
по с�исъла �а то�и �ако��� Това е „всяка и�фор�ация, свър�а�а с 
обществе�ия живот в Република България и �аваща въ��ож�ост 
�а граж�а�ите �а си съставят собстве�о ��е�ие от�ос�о �е��ост-
та �а �а�ълже�ите по �ако� субекти“�� По�ятието „и�фор�ация“ е 
�ефи�ира�о в Български тълкове� реч�ик (и��ателство „Наука 
и и�куство �00� го�и�а – четвърто преработе�о и��а�ие) като: ��� 
Пре�а�е�о или получе�о съобще�ие, све�е�ие, ��а�ие �а �якого 
или �а �ещо; ��� Служба, която �ава такива све�е�ия; 3�� Све�е�ия, 
��а�ия �а пре��етите и процесите в света, въ�прие�а�и, �атруп-
ва�и и пре�ава�и от човека, от специал�и устро�ства и �руги�� 
Сле�овател�о по�ятието „обществе�а и�фор�ация“ сле�ва �а бъ�е 
въ�прие�а�о като све�е�ие, ��а�ие �а �якого или �а �ещо, свър�а-
�о с обществе�ия живот в стра�ата, респектив�о �а �е��остта �а 
�а�ълже�ите по �ако� субекти, които го съ��ават или съхра�яват��  
В ко�крет�ия случа� от съ�ържа�ието �а �аявле�ието �а гл��ре�актор 
�а в „�68 часа“ Н��Пе�чев �о �и�истъра �а обра�ова�ието и �ауката е 
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ви��о, че търсе�ата и�фор�ация �я�а характера �а „обществе�а“ по 
с�исъла �а ЗДОИ�� На практика жалбопо�ателят е поискал от а��и�ис-
тратив�ият орга� �а пре�остави в пис�е� ви� и�е�ата, обра�ова�ието 
и квалификацио��ата степе� �а всички служители от ръково�е�ия от 
�его екип �а �и�истерството, �ачал�иците �а ре�акции, всички �ъ-
ржав�и експерти, както и �а хората, �а��аче�и по граж�а�ски �оговор�� 
Съ�ът �а�ира, че така поиска�ата и�фор�ация �е касае �а��и �а об-
ществе�ия живот в стра�ата, �ито �а��и �а �е��остта �а �а�ълже�ия 
по �ако� субект или �а лицата, описа�и в �аявле�ието, а се от�асят 
�о лич�а и�фор�ация, касаеща лич�и �а��и �а лица, охарактери�и-
ра�и със �ае�а�ите от тях �лъж�ости�� Пора�и това е �еприложи�а 
�ор�ата �а чл�� 3�, ал�� � и ал�� � от ЗДОИ, а и�е��о – когато иска�а-
та обществе�а и�фор�ация се от�ася �о трето лице и е �еобхо�и�о 
�еговото съгласие �а пре�оставя�ето є, съответ�ият орга� е �лъже� 
�а поиска и�рич�ото пис�е�о съгласие �а третото лице в 7-��еве� 
срок от регистрира�е �а �аявле�ието по чл�� �4 от �ако�а�� При �е-
получава�е �а съгласие от третото лице или при и�риче� отка� �а 
се �а�е съгласие съответ�ият орга� �оже �а пре�остави иска�ата 
обществе�а и�фор�ация в обе� и по �ачи�, ко�то �а �е ра�крива 
и�фор�ацията, от�асяща се �о третото лице – чл�� 3�, ал�� 4 ЗДОИ��  
Във всички хипоте�и, �алег�али в �ор�ата �а чл�� 3� от ЗДОИ, се 
ви�ира „обществе�а и�фор�ация“, касаеща трето лице�� Не състав-
ляват обществе�а и�фор�ация лич�ите �а��и �а лицата от ръ-
ково��ия екип в �и�истерството �а обра�ова�ието и �ауката�� 
В то�и с�исъл �ълчаливият отка� �а а��и�истратив�ият орга� е �ако�о-
съобра�е�, а жалбата, като �еос�овател�а, сле�ва �а бъ�е отхвърле�а�� 
Во�и� от гор�ото и �а ос�ова�ие чл�� �8 от ЗВАС, във вр�� чл�� 4� от 
ЗАП, Върхов�ият а��и�истративе� съ�, V-то от�еле�ие,

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата �а Никола� То�оров Пе�чев, главе� ре-
�актор �а вест�ик „�68 часа“ срещу �ълчалив отка� �а �и�истъ-
ра �а обра�ова�ието и �ауката по �аявле�ие �а �остъп �о обще-
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стве�а и�фор�ация вх��№ �3�-37/�6��0����005 г�� Ре�е�ието �оже �а 
се обжалва пре� 5-чле�е� състав �а Върхове� а��и�истративе� 
съ� в �4-��еве� срок от съобще�ието �а стра�ите, че е и�готве�о�� 

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/Милка Па�чева

секретар: ЧЛЕНОВЕ:
/п/Диа�а Добрева 
/п/Та�я Ра�кова
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Пре�и��о Р/О:

РЕШЕНИЕ 
 

№ 9486 
София, 04.10.2006 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният административен съд на Република България – 
Петчленен състав – II колегия, в съ�еб�о �асе�а�ие �а �ва�есет и 
ос�и септе�ври �ве хиля�и и �еста го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ПЕТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ 
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ 
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА 
РУМЯНА ПАПАЗОВА

при секретар Милка А�гелова и с участието

�а прокурора А��а Ба�кова и�слу�а �окла�ва�ото

от съ�ията АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ

по а���� �ело № 3505/�006.

Прои�во�ство по чл�� 33 и сл�� от Зако�а �а Върхов�ия а��и�ист-
ративе� съ� (ЗВАС)��

Обра�ува�о е по касацио��а жалба �а Никола� То�оров Пе�чев 
от гр�� София, главе� ре�актор �а вест�ик „�68 часа“, срещу ре�е�ие 
№ ��4�� от �9�������005 г�� по а���� �ело № 36��/�005 г�� �а Върхов�ия 
а��и�истративе� съ�, пето от�еле�ие��Касацио��ата жалба е по�а�е�а 
в срока по чл�� 33, ал�� � ЗВАС и е �опусти�а, а ра�гле�а�а по същество 
е частич�о ос�овател�а��
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От �а��ите по �елото е ви��о, че с пис�о и�х�� № �9 от 
�4��0����005 г��, получе�о в Ми�истерството �а обра�ова�ието и �а-
уката �а �6��0����005 г�� и регистрира�о с вх�� �3�-57 от �6��0����005 г��, 
касацио��ият жалбопо�ател е поискал �и�истърът �а обра�ова�ието 
и �ауката �а �у пре�остави в пис�е� ви� и�е�ата, обра�ова�ието и 
квалификацио��ата степе� �а всички вис�и служители от ръково��ия 
екип �а �и�истерството, �ачал�иците �а �ирекции, всички �ържав-
�и експерти, както и �а хората, �а��аче�и по граж�а�ски �оговори�� 
В срока по чл�� �8, ал�� � от Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�фор�а-
ция (ЗДОИ) �и�истърът �а обра�ова�ието и �ауката �е е в�ел ре�е�ие 
�а пре�оставя�е или �а отка� от пре�оставя�е �а �остъп �о иска�ата 
и�фор�ация�� Пора�и това касацио��ият жалбопо�ател е приел, че е 
�алице �ълчалив отка� �а �у бъ�е пре�оставе�а иска�ата и�фор�ация 
и е оспорил то�и отка� по ре�а �а чл�� 40 и сл�� ЗДОИ�� По по�а�е�ата от 
�его жалба е било обра�ува�о а���� �ело № 36��/�005 г�� �а Върхов�ия 
а��и�истративе� съ�, пето от�еле�ие��

По �елото е било прове�е�о е��о съ�еб�о �асе�а�ие, �а което 
�и�истърът �а обра�ова�ието и �ауката е бил пре�ставлява� по пъл-
�о�ощ�о от �ържаве� експерт – юрист по служеб�о правоот�о�е�ие�� 
Процесуал�ият пре�ставител �а �и�истъра е и�ра�ил ста�овище �а 
�еос�овател�ост �а жалбата, ос�ова�о �а �ово�а, че иска�ите от каса-
цио��ия жалбопо�ател �а��и са лич�и �а��и по с�исъла �а Зако�а �а 
�ащита �а лич�ите �а��и��

Със сега обжалва�ото ре�е�ие Върхов�ият а��и�истративе� 
съ�, тричле�е� състав, е приел, че поиска�ата в пис�ото (и�ащо ха-
рактер �а �аявле�ие по с�исъла �а чл�� �4 и чл�� �5 ЗДОИ) и�фор�а-
ция �е касае �а��и �а обществе�ия живот в стра�ата, �ито �а��и 
�а �е��остта �а �а�ълже�ия по �ако� субект, а се от�асят �о лич�а 
и�фор�ация, касаеща лич�и �а��и �а лица, охарактери�ира�и със 
�ае�а�ите от тях �лъж�ости�� Та�и и�фор�ация �е е обществе�а, по-
ра�и което �е попа�а в хипоте�ата �а чл�� 3� ЗДОИ и пора�и това 
�е сле�вало �а се обсъж�ат въпросите �али �и�истърът е поискал 
съгласие от посоче�ите в пис�ото – �аявле�ие лица и �али същест-
вува въ��ож�ост �а бъ�е пре�оставе�а �а касацио��ия жалбопо�а-
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тел иска�ата и�фор�ация в обе� и по �ачи�, ко�то �а �е ра�крива 
и�фор�ацията, от�асяща се �о тях като трети лица��

Ре�е�ието е �еправил�о в частта, с която е отхвърле�а жалбата 
срещу отка�а �а бъ�е пре�оставе�а и�фор�ация �а и�е�ата, обра�ова-
�ието и квалификацио��ата степе� �а �а�ест�ик – �и�истрите, глав-
�ия секретар и чле�овете �а политическия каби�ет �а �и�истъра �а 
обра�ова�ието и �ауката�� Всичките те попа�ат в публич�ия регистър 
по Зако�а �а публич�ост �а и�уществото �а лица, �ае�ащи вис�и �ъ-
ржав�и �лъж�ости (чл�� �, ал�� �, т�� 3, �8 и 30), пора�и което и�е�ата и� 
са публич�о �остъп�и чре� то�и регистър�� Оста�алите �а��и – обра-
�ова�ие и квалификацио��а степе� – �е са включе�и в публиче� ре-
гистър, �о са �еобхо�и�и при съ��ава�ето �а собстве�о ��е�ие по 
въпроса �али ръково��ият политически и и�пъл�ителски екип в сфе-
рата �а обра�ова�ието и �ауката в България и�а �еобхо�и�ата �ауч�а 
и професио�ал�а квалификация �а качестве�о и ефектив�о осъществя-
ва�е �а пре�оставе�ата �у �ържав�а власт в та�и сфера �а обществе-
�ия живот�� Впроче� по от�о�е�ие �а те�и �лъж�ости ра�ре�е�ието 
�а обсъж�а�ия въпрос би трябвало �а е същото или по�об�о �а това 
при �и�истъра �а обра�ова�ието и �ауката, чиято с�и�ка, кратка, �о 
с богато �а и�фор�ация съ�ържа�ие, а �ори и и�от�а �екларация, са 
публич�о �остъп�и �а електро��ата стра�ица �а Ми�истерския съвет��  
В оста�алата �у част ре�е�ието �а тричле��ия състав е правил-
�о�� Държав�ите служители, служителите по тру�ово правоот�о�е-
�ие и лицата �а граж�а�ски �оговори са експерт�и и и�пъл�ителси 
ка�ри, които по��огат �и�истъра �а обра�ова�ието и �ауката като 
орга� �а �ържав�ата власт при осъществява�е �а �еговите право-
�ощия�� Те �е са в категорията �а т�� �ар�� „публич�и лица“, �ори ко-
гато са при��ати от �ако�а �а вис�и �ържав�и служители (�апр�� �и-
ректор �а �ирекция – виж чл�� 5, ал�� � от Зако�а �а �ържав�ия слу-
жител) и и�ат право �а а�о�и��ост в публич�ото простра�ство�� 
По те�и съображе�ия Върхов�ият а��и�истративе� съ�, петчле�е� 
състав, счита, че обжалва�ото ре�е�ие �а тричле��ия състав сле�-
ва �а бъ�е от�е�е�о в частта, с която е отхвърле�а жалбата �а каса-
цио��ия жалбопо�ател срещу отка�а �а бъ�е пре�оставе�а и�фор-
�ация �а и�е�ата, обра�ова�ието и квалификацио��ата степе� �а 
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�а�ест�ик – �и�истрите, глав�ия секретар и чле�овете �а полити-
ческия каби�ет �а �и�истъра �а обра�ова�ието и �ауката, и в�есто 
�его в та�и �у част �а бъ�е поста�ове�о �руго, с което �ълчаливият 
отка� �а то�и �и�истър бъ�е от�е�е�, а �елото – и�прате�о �у като 
преписка с ука�а�ие �а пре�остави иска�ата и�фор�ация �а и�е�а-
та, обра�ова�ието и квалификацио��ите степе�и �а своите �а�ест�и-
ци, �а глав�ия секретар и �а чле�овете �а политическия �у каби�ет�� 
В частта, касаеща и�фор�ацията �а оста�алите �ържав�и служите-
ли и лицата, работещи по тру�ово правоот�о�е�ие или �а граж�а�с-
ки �оговори, ре�е�ието е правил�о и сле�ва �а бъ�е оставе�о в сила�� 
Во�и� от и�ложе�ите �отиви и �а ос�ова�ие чл�� 4�, ал�� � ЗДОИ 
Върхов�ият а��и�истративе� съ�, петчле�е� състав,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ  ре�е�ие № ��4�� от �9�������005 г�� по а���� �ело № 
36��/�005 г�� �а Върхов�ия а��и�истративе� съ�, пето от�еле�ие, В 
ЧАСТТА, с която е отхвърле�а жалбата �а Никола� То�оров Пе�чев 
от гр�� София, главе� ре�актор �а вест�ик “�68 часа“, срещу �ълчалив 
отка� �а �и�истъра �а обра�ова�ието и �ауката �а �у съобщи и�е�а-
та, обра�ова�ието и квалификацио��ата степе� �а своите �а�ест�ици, 
глав�ия секретар и чле�овете �а политическия каби�ет, и в�есто �его в 
та�и �у част поста�овява:

ОТМЕНЯ �ълчаливия отка� �а �и�истъра �а обра�ова�ието и 
�ауката �а съобщи �а Никола� То�оров Пе�чев от гр�� София, главе� 
ре�актор �а вест�ик „�68 часа“, и�е�ата, обра�ова�ието и квалифи-
кацио��ата степе� �а �а�ест�ик – �и�истрите и глав�ия секретар �а 
Ми�истерството �а обра�ова�ието и �ауката, както и и�е�ата, обра-
�ова�ието и квалификацио��ата степе� �а чле�овете �а политическия 
каби�ет �а то�и �и�истър��

НА ОСНОВАНИЕ чл�� 4�, ал�� � от Зако�а �а �остъп �о обществе�а 
и�фор�ация �а�ължава �и�истъра �а обра�ова�ието и �ауката �а пре-
�остави �а Никола� То�оров Пе�чев от гр�� София, главе� ре�актор �а 
вест�ик „�68 часа“, и�е�ата, обра�ова�ието и квалификацио��ата сте-
пе� �а �а�ест�ик – �и�истрите и глав�ия секретар �а Ми�истерството 
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�а обра�ова�ието и �ауката, както и и�е�ата, обра�ова�ието и квалифи-
кацио��ата степе� �а чле�овете �а своя политически каби�ет�� 

ОСТАВЯ В СИЛА ре�е�ие № ��4�� от �9�������005 г�� по а���� �ело 
№ 36��/�005 г�� �а Върхов�ия а��и�истративе� съ�, пето от�еле�ие, в 
�еговата оста�ала част�� РЕШЕНИЕТО �е по�лежи �а обжалва�е��

Вяр�о с ориги�ала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/Светла Петкова

секретар: ЧЛЕНОВЕ:

/п/Ива� Тре��афилов 
/п/Алекса��ър Еле�ков 
/п/Наталия Марчева 
/п/Ру�я�а Папа�ова
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ДЕЛО
Българско дружество  

за защита на птиците  
срещу

Министерство  
на икономиката 
 и енергетиката
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Българско дружество за защита  
на птиците срещу Министерство  
на икономиката и енергетиката

 I инстанция – а.д. № 6044/2006 г. на ВАС, Пето отделение
 I инстанция – а.д. № 4871/2006 г. на СГС, III-ж състав

Заявление:
На � февруари �006 г�� Ива�ло Ива�ов, регио�але� коор�и�атор 

�а „Българското �ружество �а �ащита �а птиците“ �а гр�� Вар�а, по�ава 
�аявле�ие �о �и�истъра �а ико�о�иката и е�ергетиката, с което иска 
�а �у бъ�е пре�оставе�а цялата �алич�а в �и�истерството и�фор�а-
ция от�ос�о проце�урата �а и�готвя�е и о�обрява�е �а Нацио�ал�а 
�ългосроч�а програ�а �а �асърчава�е и�пол�ва�ето �а въ�об�овяе�и 
е�ерги��и и�точ�ици �004–�0�5 г��, включител�о проекта �а са�ата 
програ�а��

Отказ:
Със �апове� от � �арт �006 г�� глав�ият секретар �а �и�истерс-

твото отка�ва пре�оставя�е �а и�фор�ацията с �отив, че и�фор�а-
цията от�ос�о проце�урата �а и�готвя�е и о�обрява�е �а програ�ата 
е свър�а�а с оператив�ата по�готовка �а акта и �я�а са�остоятел�о 
��аче�ие (чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ)�� В �апове�та е посоче�о също, че 
къ� �астоящия �о�е�т проектът �а програ�ата �е е и�готве� в око�-
чателе� ви� и �е е приет от Ми�истерски съвет (МС)��

Жалба:
Отка�ът е обжалва� пре� ВАС�� В жалбата е посоче�о, че а��и-

�истратив�ият орга� се е по�овал е�и�стве�о �а �ор�ата �а чл�� �3, 
ал�� �, т�� � от ЗДОИ, бе� обаче �а ко�крети�ира кои точ�о �оку�е�ти 
счита, че са свър�а�и с оператив�ата по�готовка �а актове, �ито кои 
точ�о актове и�а в пре�ви�, �ито пора�и какви обстоятелства счита, 
че цялата поиска�а и�фор�ация попа�а в огра�иче�ието по чл�� �3, 
ал�� �, т�� � от ЗДОИ��
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Развитие пред I инстанция (ВАС):
В открито съ�еб�о �асе�а�ие, прове�е�о �а �4 окто�ври �006 г��, 

състав �а ВАС, Пето от�еле�ие, преце�ява, че �е е ко�пете�те� �а 
ра�гле�а �елото, тъ� като се атакува �апове� �е �а �и�истъра, а �а 
глав�ия секретар �а �и�истерството, пора�и което и�праща �елото �а 
ра�глеж�а�е от Софи�ски гра�ски съ� (СГС)��

Развитие пред I инстанция (СгС):
Делото е ра�гле�а�о в открито съ�еб�о �асе�а�ие пре� �арт �007 г�� 

и е обяве�о �а ре�ава�е�� За жалбопо�ателя са пре�ставе�и пис�е�и 
бележки, в които е посоче�о, че �а приложи�остта �а чл�� �3, ал�� �, т�� � 
от ЗДОИ е �еобхо�и�о �а е уста�ове�о, че става въпрос �а ��е�ия, 
препоръки, ста�овища или ко�султации при оператив�ата по�готовка 
�а �а�е� акт, ко�то �я�ат са�остоятел�о ��аче�ие�� Посоче�о е и че 
�ор�ата �а чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ е �еприложи�а �а случая и по 
�руга причи�а�� Иска�ата и�фор�ация и особе�о проектът �а програ�а 
пре�ставлява „и�фор�ация �а окол�ата сре�а“ по с�исъла �а чл�� �9, т�� � 
от Зако�а �а опа�ва�е �а окол�ата сре�а (ЗООС) – тя бе� съ��е�ие 
попа�а в категорията �а „програ�и, които ока�ват или са в състоя�ие 
�а ока�ват въ��е�ствие върху ко�по�е�тите �а окол�ата сре�а“�� Това 
�е е уточ�е�о в са�ото �аявле�ие �а �остъп �о и�фор�ация, �о и��ир-
ва�ето �а приложи�ата прав�а �ор�а �е е �а�ълже�ие �а �аявителя, а 
�а а��и�истратив�ия орга��� Сле� като иска�ата и�фор�ация е такава 
по чл�� �9 от ЗООС, то и приложи�ата �ор�а спря�о огра�иче�ията �а 
правото �а и�фор�ация е та�и �а чл�� �0 от ЗООС�� Тя се явява специал-
�а �ор�а�� В чл�� �0 от ЗООС обаче �е е пре�ви�е�а �ор�а, а�алогич�а 
�а чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ�� Това е в съответствие с естеството �а 
и�фор�ацията �а окол�ата сре�а, която по �ачало по�лежи �а �ироко 
обществе�о обсъж�а�е��

Решение I инстанция:
С ре�е�ие от �3 април �007 г�� състав �а СГС от�е�я �апове�-

та �а глав�ия секретар �а �и�истерството като �е�ако�осъобра��а�� В 
�отивите си �агистратите отбеля�ват, че глав�ия секретар �а �и�ис-
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терството �е�ако�осъобра��о се е по�овал �а ра�поре�бата �а чл�� �3, 
ал�� �, т�� � от ЗДОИ, тъ� като ос�ова�ията �а отка� по ЗДОИ �е �а�и-
рат приложе�ие при преце�ка �а �аявле�ия �а �остъп �о и�фор�ация, 
свър�а�а с окол�ата сре�а�� Ос�ова�ията �а огра�ичава�е �а �остъпа 
�о и�фор�ация, свър�а�а с окол�ата сре�а, са уре�е�и в Зако�а �а 
опа�ва�е �а окол�ата сре�а (ЗООС)�� Съ�еб�ият състав преце�ява, че 
иска�ата и�фор�ация �е попа�а в �икоя от огра�ичител�ите хипоте�и 
�а чл�� �0, ал�� � от ЗООС и правото �а �остъп �о �ея �е �оже �а бъ�е 
огра�ичава�о�� От �руга стра�а, обществе�ото обсъж�а�е е са�осто-
ятеле� етап от проце�урата по прие�а�е �а общи а��и�истратив�и 
актове (какъвто акт пре�ставлява �ацио�ал�ата програ�а), то е фор�а 
�а участие �а �аи�тересова�ите лица, а �а �а бъ�е �ацио�ал�ата про-
гра�а по�ложе�а �а обществе�о обсъж�а�е, �аи�тересова�ите лица 
и орга�и�ации сле�ва �а и�ат и�фор�ация от�ос�о проце�урата �а 
и�готвя�ето є, както и �а �е��ото съ�ържа�ие��
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РЕШЕНИЕ

гр. София, 13.04.2007 г. 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Софи�ски гра�ски съ�, А��и�истратив�о от�еле�ие, III– ж 
състав, в публич�о �асе�а�ие �а �ва�есет и �ести �арт пре� �ве хиля-
�и и се��а го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ МАРКОВА
ЧЛЕНОВЕ:  МАРИЯ ГЕОРГИЕВА   

    ТАТЯНА БЪЧВАРОВА

При секретаря До�ка Шулева и прокурор Христо�ова сложи �а 
ра�глеж�а�е ах����� № 487� по описа �а �006 г��, �окла�ва�о от съ�ия 
Маркова, �а �а се прои��есе в�е пре�ви� сле��ото:

Прои�во�ството е по чл�� 40 от ЗДОИ��

Жалбоподателят Ива�ло Петров Ива�ов твър�и, че е �е�ако-
�осъобра�е� отка�а �а Глав�ия секретар �а �и�истерство �а ико�о-
�иката и е�ергетиката, и�ра�е� в �апове� № РД-�6-�45/0���03���006 г�� 
по по�а�е�о от �его �а 03��0����006 г�� �аявле�ие, вх�� № 9�-00-�60, с 
което иска �остъп �о �алич�ата и�фор�ация от�ос�о проце�урата 
�а и�готвя�е и о�обрява�е „Нацио�ал�а �ългосроч�а програ�а �а 
�асърчава�е и�пол�ува�ето �а въ�об�овяе�и е�ерги��и и�точ�и-
ци �004–�0�5 го�и�а“ с въ�ложител МЕЕР, вкл�� проекта �а са�ата 
Програ�а�� Счита, че актът е и��а�е� от �еко�пете�те� �а това орга��� 
Въпреки че ра�полагал с и�фор�ацията, а��и�истратив�ия орга� �е 
�у я бил пре�оставил�� Липсвали �отиви �ащо орга�ът счита, че и�-
фор�ацията попа�а по� огра�иче�ието �а чл�� �3, ал�� �, т�� � ЗДОИ�� В 
хо�а по същество пъл�о�ощ�икът �а жалбопо�ателя и�лага �ово�и, че 
цитира�ата в отка�а �ор�а �а чл�� �3, ал�� �, т�� � ЗДОИ е �еприложи�а в 
ко�крет�ия случа�, тъ� като се касае �остъп �о „и�фор�ация �а окол-
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�ата сре�а“�� Приложи� тук бил специал�ия �ако� – ЗООС, ко�то в 
чл�� �0 �е съ�ържал огра�иче�ието �а чл�� �3, ал�� �, т�� � ЗДОИ�� Осве� това 
„Програ�ата“ пре�ставлява по своя характер общ а��и�истративе� 
акт и участието в обсъж�а�ето �а същата било �а�ължителе� еле�е�т 
от проце�урата��

Ето �ащо жалбопо�ателят �оли съ�а �а от�е�и обжалва�ия отка� 
�а Глав�ия секретар �а �и�истерство �а ико�о�иката и е�ергетиката��

Ответникът Глав�ия секретар �а �и�истерство �а ико�о�иката и 
е�ергетиката твър�и, че се иска и�фор�ация пре�ставляваща по�готов-
ка �а а��и�истративе� акт, пора�и което отка�ът бил �ако�осъобра�е���

Ра��оски от стра�ите �е се прете��ират�� 
Пре�ставителят �а СгП счита, че жалбата е �еос�овател�а��
Съдът, като преце�и �ово�ите �а стра�ите, пре�ставе�ите пис�е-

�и �ока�ателства, прие�а сле��ото �а уста�ове�о от фактическа и 
прав�а стра�а �а спора:

Със �аявле�ие вх�� № �а ответ�ика 9�-00-�60/03��0����006 г�� Ива�ло 
Петров Ива�ов поискал �а �у бъ�е пре�оставе� �остъп �о �алич�а-
та и�фор�ация от�ос�о проце�урата �а и�готвя�е и о�обрява�е �а 
„Нацио�ал�а �ългосроч�а програ�а �а �асърчава�е и�пол�ува�ето �а 
въ�об�овяе�и е�ерги��и и�точ�ици �004–�0�5 го�и�а“ с въ�ложител 
МЕЕР, вкл�� проекта �а са�ата Програ�а��

Ви��о от после�валата �апове� № РД-�6-�45/0���03���006 г�� Глав�ия 
секретар �а �и�истерство �а ико�о�иката и е�ергетиката е отка�ал �а 
пре�остави търсе�ата и�фор�ация�� В �отивите си �а отка� е посочил, 
че и�фор�ацията от�ос�о проце�урата �а и�готвя�е и о�обрява�е �а 
Програ�ата е свър�а�а с оператив�а по�готовка �а акта и �я�а са�о-
стоятел�о ��аче�ие като се аргу�е�тирал с ра�поре�бата �а чл�� �3, 
ал�� �, т�� � ЗДОИ�� Осве� това къ� �о�е�та �а и��ава�е �а отка�а про-
екта �е бил и�готве� в око�чателе� ви�, както и �е бил приет от МС 
съглас�о и�исква�ията �а чл�� 4, ал�� �, т�� 9 от ЗЕ��

С пис�о № 9�-00-�60/0���03���006 г�� Глав�ия секретар и�пратил 
ре�е�ието-�апове� по така по�а�е�ото �аявле�ие�� Ви��о от и�вестие-
то �а �оставя�е същото пис�о е получе�о в „Българско �ружество �а 
�ащита �а птиците“ �а �4��03���006 г�� С огле� уточ�е�ието �аправе�о 
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в �олбата от �0��06���006 г�� пре� ВАС �а РБ, че жалбата е по�а�е�а от 
Ива�ло Ива�ов като фи�ическо лице, �е сле�ва �а счете�, че същият е 
уве�о�е� �а така поста�ове�ия отка���

Не�оволе� от отра�е�ото в �апове� № РД-�6-�45/0���03���006 г�� 
�а Глав�ия секретар �а Ми�истерство �а ико�о�иката и е�ергетиката 
Ива�ов по�ал �а �7��03���006 г�� жалба, по пощата�� И�е��о в и�пъл�е-
�ие ука�а�ията �а ВАС �а РБ в опре�еле�ието, отра�е�о в протокол от 
�4���0���006 г�� по ах����� № 6044/06 г�� �а ВАС �а РБ, V от��� е обра�ува�о 
�астоящето прои�во�ство��

Тъ� като по �елото �е са а�гажира�и от ответ�ика �ока�ателства 
от�ос�о �атата, �а която Ива�ов е бил уве�о�е� �а �апове� № РД-�6-
�45/0���03���006 г�� �а Глав�ия секретар �а �и�истерство �а ико�о�иката 
и е�ергетиката съ�ът прие�а, че жалбата е по�а�е�а в срока по чл�� 37, 
ал�� � от ЗАП��

Не се спори по �елото, че Ива�ов е регио�але� коор�и�атор �а 
„Българско �ружество �а �ащита �а птиците“ и като такъв то� е по�ал �а-
явле�ието �а �остъп �о и�фор�ацията�� Тъ� като същият �е �оже �а пре�-
ставлява �ружеството, с огле� пре�ставе�ото пре� ВАС �а РБ УАС �а това 
�ружество, както и във връ�ка с �аправе�ото уточ�е�ие, сле�ва �а се счи-
та, че и�фор�ацията се търси от лицето като граж�а�и��� Затова и същият 
се явява а�ресат �а отка�а, �ащото �аявле�ието е по�а�е�о от �его��

За жалбопо�ателя е �алице и праве� и�терес по с�исъла �а чл�� 56 
във връ�ка с чл�� ��0, ал�� � от КРБ от обжалва�е �а то�и „отка�“�� То�и 
а��и�истративе� акт по�лежи �а съ�ебе� ко�трол �а �ако�осъобра�-
�ост, тъ� като �я�а прав�а �ор�а, регла�е�тираща и�ключва�ето �у 
от обжалва�е�� Дали търсе�ата от жалбопо�ателя и�фор�ация е об-
ществе�а такава по с�исъла �а ЗДОИ е въпрос по същество, а �е по 
�опусти�остта �а така по�а�е�ата жалба��

На ос�ова�ие гореи�ложе�ото �астоящата и�ста�ция прие�а, че 
жалбата, с която с�е се�ира�и е �опусти�а��

Съглас�о ра�поре�бата �а чл�� 4�, ал�� 3 ЗАП, от���, �о приложи� 
във връ�ка с пар�� 4, ал�� � от ПЗР �а АПК, съ�ът преце�ява �ако�осъоб-
ра��остта �а а��и�истратив�ия акт, като проверява �али е и��а�е� от 
ко�пете�те� орга� и в съответ�ата фор�а, спа�е�и ли са процесуал-
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�о-прав�ите и �атериал�о-прав�ите ра�поре�би по и��ава�ето �у и 
съобра�е� ли е с целта, която пресле�ва �ако�ът�� 

С огле� пре�ставе�ата пре� �астоящата и�ста�ция �апове�  
№ РД-�6-7�0/�8�������005 г�� Глав�ия секретар �а �и�истерство �а ико-
�о�иката и е�ергетиката е бил упъл�о�още� �а и��а�е �апове�та��

Обществе�ите от�о�е�ия, свър�а�и с правото �а �остъп �о об-
ществе�а и�фор�ация са уре�е�и в ЗДОИ��

Съглас�о чл�� 3, ал�� � ЗДОИ, същият се прилага �а �остъп �о обще-
стве�ата и�фор�ация, която се съ��ава или съхра�ява от �ържав�ите 
орга�и или орга�ите �а �ест�ото са�оуправле�ие�� Бе�спор�о ответ-
�икът е �ържаве� орга� по с�исъла �а чл�� 3, ал�� � ЗДОИ��

Споре� Ре�е�ие № 7 от �996 г�� по к����� № � от �996 г�� �а 
Ко�ституцио��ия съ� правото �а всеки граж�а�и� по чл�� 4�, ал�� � 
от Ко�ституцията �а търси и получава и�фор�ация „е гара�ти-
ра�о със �а�ълже�ията �а �ържав�ите орга�и �а я пре�оставят“�� 
Ко�ституцио��ият съ� и�рич�о е по�чертал, че от съ�ържа�ието �а 
правото по чл�� 4�, ал�� � �а всеки граж�а�и� �а търси и получава и�-
фор�ация прои�тича и �а�ълже�ие �а осигурява�е �а �остъп �о и�-
фор�ация, като съ�ържа�ието �а това �а�ълже�ие по�лежи �а опре-
�еля�е по �ако�о�ателе� път�� 

Легал�а �ефи�иция �а по�ятието „обществе�а и�фор�ация“ е �а-
�е�о в ра�поре�бата �а чл�� �, ал�� � от ЗДОИ�� Това е и�фор�ацията, ко�-
то се съхра�ява от субектите по чл�� 3 ЗДОИ от която и�фор�ация все-
ки граж�а�и� би �огъл �а си състави ��е�ие �а работата и �е��остта 
�а ко�крет�ия субект�� Ре�ът �а �остъп �о обществе�ата и�фор�ация 
е уре�е� в глава Трета �а ЗДОИ�� Съглас�о чл�� �4 от същия, �остъпът 
�о обществе�а и�фор�ация се пре�оставя въ� ос�ова �а пис�е�о или 
уст�о �апитва�е�� В случая, жалбопо�ателят е отправил пис�е�о �апит-
ва�е�� Рекви�итите, които сле�ва �а съ�ържа това �апитва�е са и�бро-
е�и в ра�поре�бата �а чл�� �5, ал�� � ЗДОИ�� Ви��о от са�ото �аявле�ие 
в същото е посоче�о, че се иска пре�оставя�е �а и�фор�ация от�ос�о 
проце�урата �а и�готвя�е и о�обрява�е �а „Нацио�ал�а �ългосроч�а 
програ�а �а �асърчава�е и�пол�ува�ето �а въ�об�овяе�и е�ерги��и 
и�точ�ици �004–�0�5 го�и�а“ с въ�ложител МЕЕР, вкл�� проекта �а 
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са�ата Програ�а�� Посоче�а е и фор�ата, в която се иска пре�оставя�е 
�а търсе�ата и�фор�ация – хартие� �осител и /или в електро�е� ви���

Сле�овател�о е и�вър�е�а �еобхо�и�ата ко�крети�ация �а иска�ето��
Обществе�ата и�фор�ация, която отговаря �а първия критери� �а 

ЗДОИ се категори�ира в �ве групи – официал�а и служеб�а�� Официал�а 
е и�фор�ацията, която се съ�ържа в актовете �а �ържав�ите орга�и и 
�а орга�ите �а �ест�ото са�оуправле�ие при осъществява�е �а тех�и-
те право�ощия�� Прав�ите актове �а �ържав�ите орга�и, в които по �е-
фи�иция сле�ва �а се прие�е, че се съ�ържа официал�а и�фор�ация са 
�ор�атив�и, общи и и��иви�уал�и�� За първите от тях �остъпът е осигу-
ре� чре� об�аро�ва�ето и� в „Държаве� вест�ик“�� За оста�алите �остъ-
път се осъществява по ре�а �а ЗДОИ, осве� ако и�рич�о �е е пре�ви�е� 
�руг �ачи��� Втората категория и�фор�ация, съобра��о �ефи�ицията �а 
чл�� �� от ЗДОИ е служеб�ата, а това е и�фор�ацията, която се събира, 
съ��ава и съхра�ява във връ�ка с официал�ата и�фор�ация, както и 
по пово� �е��остта �а орга�ите и тех�ите а��и�истрации�� Достъпът �о 
служеб�а обществе�а и�фор�ация е свобо�е� и �оже �а бъ�е огра�и-
че� са�о, когато и�фор�ацията е свър�а�а с оператив�ата по�готовка 
�а актовете �а орга�ите и �я�а са�остоятел�о ��аче�ие, арг�� от ра�по-
ре�бата �а чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ�� 

Де�ствител�о, по�готвящите, и��ава�ето �а вътре��о-служебе� 
акт �оку�е�ти �я�ат са�остоятел�о ��аче�ие, �ащото съ�ържащата 
се в тях и�фор�ация е ко�крет�о свър�а�а с по�готовката �а и��ава-
�е �а крае� акт �а а��и�истратив�ия орга�, от ко�то �аявителят би 
получил и�тересуващите го све�е�ия, така и в Ре�е�ие № �0�68 от 
07�������004 г�� �а ВАС �а РБ, V от���, поста�ове�о по ах����� № 950�/03 г�� и 
в Ре�е�ие № �308 от 06��03���006 г�� по ах����� № �0940/�005 г��, 5-чл�� с-в 
�а ВАС �а РБ��

Спор�о по �елото е и�е��о обстоятелството пре�ставлява ли 
търсе�ата и�фор�ация такава със са�остоятел�о ��аче�ие��

Ре�ът и условията �а пре�оставя�е �а �остъп по и�фор�ация �а окол-
�ата сре�а е регла�е�тира� в Зако�а �а опа�ва�е �а окол�ата сре�а, ко�то 
е специале� спря�о общия Зако� �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация�� 
В чл�� �0 �а ЗООС са ви�ира�и ко�крет�и ос�ова�ия �а отка� �а �остъп 
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�о търсе�ата и�фор�ация �а окол�ата сре�а, които и�ключват приложе-
�ието �а ра�поре�бата �а чл�� 37 ЗДОИ, уреж�аща хипоте�ите �а отка� по 
то�и �ако��� Ви��о от атакува�ия а��и�истративе� акт и��ателят �у �е е 
обсъ�ил и�пъл�е�и ли са еле�е�тите �а �якои от фактическите състави 
по чл�� �0 ЗООС, при осъществява�ето, �а които ра�полага с въ��ож�ост-
та �а откаже �остъп �о и�фор�ация �а окол�ата сре�а��

С огле� гореи�ложе�ото �астоящата и�ста�ция прие�а, че ответ�икът 
�е�ако�осъобра��о се е по�овал �а ра�поре�ба �а чл�� �3, ал�� �, т�� � ЗДОИ�� 
Ос�ова�ията �а отка�, ви�ира�и в ЗДОИ �е �а�ират приложе�ие при пре-
це�ката �а �аявле�ията �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация, свър�а�а 
с окол�ата сре�а�� В чл�� �9 от ЗООС е �а�е�о опре�еле�ие �а „и�фор�а-
ция �а окол�ата сре�а“, което в своя обхват включва както и�фор�ация 
�а ко�по�е�тите и факторите, които влияят и опре�елят състоя�ието �а 
окол�ата сре�а, така и �ирок кръг от �е��ости и обстоятелства, свър�а�и 
с чове�кото ��раве и бе�опас�ост, условията �а живот �а хората и пр��, 
�околкото те са или �огат �а бъ�ат �асег�ати от състоя�ието �а еле�е�ти-
те �а окол�ата сре�а�� Правото �а и�фор�ация, ра�гле�а�о в ко�текста �а 
ос�ов�ото право �а граж�а�ите �а благоприят�а и ��равослов�а окол�а 
сре�а, прокла�ира�о в чл�� 55 от Ко�ституцията �а РБ, �оже �а бъ�е огра-
�ичава�о са�о в случаите �а чл�� �0, ал�� �, т�� � – т�� 6 ЗООС�� За �а поста�ови 
обжалва�ия отка� а��и�истратив�ият орга� �е се е по�овал �а �яко� от 
фактическите състави от приложи�ата прав�а �ор�а, а е счел, че са и�пъл-
�е�и пре�поставките по чл�� �3, ал�� �, т�� � и т�� � от ЗДОИ�� За �а е ли�е�а от 
са�остоятеле� характер иска�ата и�фор�ация сле�ва �а пре�ставлява по 
съществото си ��е�ие, препоръка, ста�овище, и�готве�а от или �а орга�а 
и �асоче�а къ� по�готовка �а прие�а�е �а съответ�ия око�чателе� акт�� 
Касае се �а и�фор�ация, която е публич�а по своя характер, пре�ви� цел-
та �а съ��ава�ето є и �ачи�а �а ра�простра�е�ие, и�е��о по по аргу�е�т 
от ра�поре�бата �а чл�� 4, ал�� �, т�� 9 ЗЕ – �и�истърът �а е�ергетиката и 
е�ерги��ите ресурси ра�работва и в�ася �а прие�а�е от МС �ацио�ал�и 
и��икатив�и цели �а �асърчава�е потребле�ието �а ел�� е�ергия, прои�ве-
�е�а от въ�об�овяе�и е�ерги��и и�точ�ици�� И�е��о от та�и ра�поре�ба 
�а ЗЕ сле�ва и и�во�ът, че „програ�ата“ е око�чател�ия акт, а �е такъв по 
по�готовката �а око�чателе� акт�� 
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Ето �ащо същата �я�а беле�ите �а по�готвителе� �оку�е�т, и�-
готве� от по�още� орга� с огле� и��ава�е �а кра��ия акт�� 

Сле� като и�фор�ацията �е попа�а в �якоя от огра�ичител�ите 
хипоте�и �а чл�� �0, ал�� � ЗООС, правото �а �остъп �о �ея �е �оже �а 
бъ�е огра�ичава�о�� Достъпът �о обществе�а и�фор�ация �а �е��ост-
та �а а��и�истрацията е гара�ция �а въ��ож�остта �а граж�а�ите �а 
си съставят а�екват�а пре�става и �а фор�ират критич�о ста�овище 
�а орга�ите, които ги управляват, пора�и което ос�ова�ията �а отка� 
�огат �а бъ�ат са�о в ра�ките �а огра�иче�ията �а правото �а �остъп, 
регла�е�тира�и в приложи�ия �ако��� Правото �а �остъп �а граж�а�и-
те и орга�и�ациите �о и�фор�ацията, свър�а�а с ре�е�ията, �асягащи 
окол�ата сре�а �е �оже �а бъ�е огра�ичава�о и�въ� случаите, ви�и-
ра�и в чл�� �0 от ЗООС�� Ра�поре�ба �а чл�� �6, ал�� � ЗООС �е �алага 
�руги прав�и и�во�и от�ос�о ос�ова�ията �а отка� �а търсе�ата от �а-
явителя и�фор�ация, тъ� като тя препраща къ� проце�урата, пре�ви-
�е�а в глава трета от ЗДОИ �а пре�оставя�е �а �остъп �о обществе�а 
и�фор�ация, �о �е и къ� �атериал�о-прав�ите пре�поставки �а отка�, 
регла�е�тира�и в общия �ако���

От �руга стра�а обществе�ото обсъж�а�е е са�остоятеле� етап 
от проце�урата по прие�а�е �а общи а��и�истратив�и актове, то е 
фор�а �а участие �а �аи�тересова�ите лица в прои�во�ството�� А �а 
�а бъ�е по�ложе�а �а обществе�о обсъж�а�е „програ�ата“ �аи�те-
ресова�ите лица и орга�и�ация сле�ва �а и�ат и�фор�ация от�ос�о 
проце�урата �а и�готвя�ето є, както и �а �е��ото съ�ържа�ие��

Затова и обжалва�ия акт се явява �е�ако�осъобра�е�, пора�и ко-
ето сле�ва �а бъ�е от�е�е���

Тъ� като жалбопо�ателят �е прете��ира ра��оски, съ�ът �е �у 
присъж�а такива��

ВОДИМ ОТ ГОРНОТО, СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

РЕШИ:

ОТМЕНЯ �апове� № РД-�6-�45/0���03���006 г��, и��а�е�а от Глав�ия 
секретар �а Ми�истерство �а ико�о�иката и е�ергетиката, с която �а 
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Ива�ло Петров Ива�ов е отка�а�о по по�а�е�о от �его �а 03��0����006 г�� 
�аявле�ие, вх�� № 9�-00-�60, с което иска �остъп �о �алич�ата и�фор-
�ация от�ос�о проце�урата �а и�готвя�е и о�обрява�е „Нацио�ал�а 
�ългосроч�а програ�а �а �асърчава�е и�пол�ува�ето �а въ�об�овя-
е�и е�ерги��и и�точ�ици �004 – �0�5 го�и�а“ с въ�ложител МЕЕР, 
вкл�� проекта �а са�ата Програ�а, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА��

РЕШЕНИЕТО по�лежи �а КАСАЦИОННО обжалва�е пре� 
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД �а Република България 
в �4-��еве� срок от съобще�ието �о стра�ите �а и�готвя�ето �у��

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 ЧЛЕНОВЕ:
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ДЕЛО
Екологично сдружение  

„За Земята“ 
срещу 

Министерство на  
околната среда и водите 
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Екологично сдружение „За Земята“ срещу 
Министерство на околната среда и водите

I инстанция – а.д. № 3138/2004 г. на СГС,  
Административно отделение, III-б състав
II инстанция – а.д. № 10628/2005 г. на ВАС,  

Пето отделение

Заявление:
Пре� юли �004 г�� екологич�о с�руже�ие „За Зе�ята“ по�ава пис�е-

�о �аявле�ие �а �остъп �о и�фор�ация �о Ми�истерство �а окол�ата 
сре�а и во�ите (МОСВ)�� Със �аявле�ието е поиска� �остъп �о три ка-
тегории �оку�е�ти от�ос�о и�брое�и проекти, фи�а�сира�и от фо�� 
ИСПА �а Европе�ския съю�, от Европе�ската и�вестицио��а ба�ка и 
Европе�ската ба�ка �а въ�ста�овява�е и ра�витие�� Категориите поис-
ка�и �оку�е�ти са:

 копие от всички ре�е�ия по оце�ка въ��е�ствието върху окол�а-
та сре�а (ОВОС), и��а�е�и от МОСВ;

 копие от протоколите от обществе�и обсъж�а�ия, включващи 
списък �а участ�иците;

 копие от ста�овищата, в�есе�и от участ�иците в обществе�ите 
обсъж�а�ия��

Отказ:
С пис�е�о ре�е�ие, по�писа�о от глав�ия секретар �а МОСВ, 

�а екологич�ото с�руже�ие е пре�оставе� частиче� �остъп �о и�-
фор�ация�� Пре�оставе�а е е�и�стве�о и�фор�ацията по първата 
точка от �аявле�ието – копия от всички ре�е�ия по ОВОС �а МОСВ�� 
Отка�а�и са копия от протоколите от обществе�и обсъж�а�ия, �а ос-
�ова�ие чл�� �3, ал�� � от ЗДОИ – по�готвител�а и�фор�ация, която 
�я�а са�остоятел�о ��аче�ие�� Отка�а�и са и копия от ста�овищата 
�а участ�иците в обществе�ите обсъж�а�ия, �а ос�ова�ие чл�� 37, ал�� �, 
т�� � от ЗДОИ – и�фор�ацията �асяга и�тересите �а трети лица и е 
�еобхо�и�о тях�ото съгласие �а пре�оставя�ето є��
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Жалба:
Ре�е�ието �а МОСВ е обжалва�о в частта, в която се отка�ва �о-

стъп �о поиска�ата и�фор�ация, с аргу�е�та, че поиска�ата и�фор�а-
ция е обяве�а и�рич�о �а общо�остъп�а с �ор�ата �а чл�� �0� от Зако�а 
�а опа�ва�е �а окол�ата сре�а (ЗООС)�� Посоче�о е също, че чл�� �3, ал�� � 
от ЗДОИ е �еприложи� в случаите, когато се иска и�фор�ация, свър�а-
�а с окол�ата сре�а, по с�исъла �а чл�� �9 от ЗООС�� Това е така, тъ� като 
от�ос�о огра�иче�ията �а правото �а �остъп �о и�фор�ация �а окол�а-
та сре�а се прилага чл�� �0 от ЗООС, в ко�то �е е пре�ви�е�о ос�ова�ие 
�а огра�иче�ие, а�алогич�о или препращащо къ� чл�� �3, ал�� � от ЗДОИ�� 
В жалбата са ра�вити и �ово�и, че ста�овищата �а участ�иците в об-
ществе�ите обсъж�а�ия са публич�и и �е пре�ставляват и�фор�ация, 
която �асега и�тересите �а трети лица по с�исъла �а ЗДОИ��

Развитие пред I инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в е��о съ�еб�о �асе�а�ие и е обяве�о �а ре-

�ава�е��

Решение I инстанция:
С Ре�е�ие от �8��07���005 г�� СГС от�е�я ре�е�ието �а глав�ия секре-

тар �а МОСВ в частта, с която се отка�ва пре�оставя�е �а и�фор�ация, 
и връща преписката �а �и�истерството, като го �а�ължава �а пре�остави 
пъле� �остъп �о поиска�ата и�фор�ация�� В �отивите си �агистратите 
прие�ат �апъл�о �ово�ите �а жалбопо�ателя �а �еприложи�остта �а чл�� 
�3, ал�� � от ЗДОИ от�ос�о поиска�ата и�фор�ация�� Колкото �о отка�а �а 
се пре�оставят копия от ста�овищата, пре�ставе�и �а обществе�ите об-
съж�а�ия, то съ�иите отбеля�ват, че �е е �еобхо�и�о съгласието �а те�и 
лица, �ащото �аправе�ите от тях публич�и и�ка�ва�ия, �епо�ира�и и по� 
фор�а �а ста�овища по вре�е �а публич�и обсъж�а�ия, �е пре�ставля-
ват и�фор�ация, която �оже �а �асег�е тех�и права или и�тереси��

Касационна жалба:
МОСВ обжалва съ�еб�ото ре�е�ие с аргу�е�та, че �е са�о про-

токолите от обществе�ите обсъж�а�ия, �о и пре�ставе�ите �а те�и об-
съж�а�ия ста�овища пре�ставляват и�фор�ация, която е свър�а�а с 
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оператив�ата по�готовка �а ре�е�ията по ОВОС и �я�а са�остоятел�о 
��аче�ие, пора�и което, �а ос�ова�ие чл�� �3, ал�� � от ЗДОИ, �остъпът 
�о �ея е огра�иче���

Развитие пред II инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в е��о съ�еб�о �асе�а�ие и обяве�о �а ре-

�ава�е��

Решение II инстанция:
С Ре�е�ие № 4�39 от �0 април �006 г�� състав �а ВАС оставя в сила 

ре�е�ието �а СГС�� В �отивите си �агистратите отбеля�ват, че както пра-
вил�о е приел СГС, отка�ът е �е�ако�осъобра�е�, тъ� като търсе�ата и�-
фор�ация �е е свър�а�а с оператив�а по�готовка �а актовете – ре�е�ия 
по ОВОС, по с�исъла �а чл�� �3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ�� За �а е ли�е�а от 
са�остоятеле� характер, иска�ата и�фор�ация сле�ва �а пре�ставлява по 
съществото си ��е�ие, препоръка, ста�овище, и�готве�а от или �а орга�а 
и �асоче�а къ� по�готовка �а прие�а�е �а съответ�ия око�чателе� акт�� 
Обществе�ото обсъж�а�е, провеж�а�о по ре�а �а Зако�а �а опа�ва�е �а 
окол�ата сре�а (ЗООС), е са�остоятеле� етап от проце�урата по прие-
�а�е �а ре�е�ие по ОВОС от ко�пете�т�ия орга�, пора�и което съста-
ве�ият протокол �а същото �я�а беле�ите �а по�готвителе� �оку�е�т, 
и�готве� от по�още� орга�, с огле� и��ава�е �а кра��ия акт�� Посоче�о 
е още, че протоколите от обществе�ите обсъж�а�ия отра�яват публич�о 
и�ка�а�ите ста�овища и по�иции �а участвалите в тях лица�� При положе-
�ие, че се касае �а и�фор�ация, която е публич�а по своя характер, пре�-
ви� целта �а съ��ава�ето є и �ачи�а �а ра�простра�е�ие, то �ово�ите �а 
�а�ълже�ия субект, че пре�оставя�ето є �а �аявителя ще �асег�е и�тере-
си �а трети лица, които �е били �али съгласие �а това, е �еос�ователе� и 
�е �а�ира опора в �ор�атив�ата уре�ба��

Съ�еб�ият състав отбеля�ва също, че с ра�поре�бата �а чл�� �0� 
от ЗООС е �ефи�ира� при�ципът �а публич�ост �а �а��ите, касае-
щи проце�урата по ОВОС, включител�о �а обществе�ото обсъж�а�е, 
правото �а �остъп �а граж�а�ите и орга�и�ациите �о и�фор�ацията, 
свър�а�а с ре�е�ията, �асягащи окол�ата сре�а, �е �оже �а бъ�е огра-
�ичава�о и�въ� случаите, ви�ира�и в чл�� �0 от ЗООС��
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РЕШЕНИЕ 
 

№ 4239 
София, 20.04.2006 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният административен съд на Република България – Пето 
отделение, в съ�еб�о �асе�а�ие �а три�а�есети �арт �ве хиля�и и 
�еста го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА 
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

при секретар Илиа�а Ива�ова и с участието

�а прокурора Еле�а Е�чева и�слу�а �окла�ва�ото

от съ�ията ЮЛИЯ КОВАЧЕВА

по а���� �ело № �06�8/�005. 

Прои�во�ството е по чл�� 33 и сл�� от Зако�а �а Върхов�ия а��и-
�истративе� съ���

Обра�ува�о е по касацио��а жалба �а �и�истъра �а окол�а-
та сре�а и во�ите срещу ре�е�ието от �8��07���005 г�� �а Софи�ския 
гра�ски съ� по а���� �ело № 3�38/�004 г�� В жалбата са ра�ви-
ти �ово�и �а �еправил�ост �а съ�еб�ия акт и се иска от�я�ата �у��  
Ответ�икът – Екологич�о с�руже�ие “За �е�ята“, чре� процесуал-
�ия си пре�ставител, и�ра�ява ста�овище, че касацио��ата жалба 
е �еос�овател�а и �оли �а се остави в сила обжалва�ото ре�е�ие�� 
Прокурорът от Върхов�ата а��и�истратив�а прокуратура �ава �о-
тивира�о �аключе�ие �а �еос�овател�ост �а касацио��ата жалба�� 
Върхов�ият а��и�истративе� съ�, състав �а пето от�еле�ие, �а-
�ери, че касацио��ата жалба е процесуал�о �опусти�а като по-
�а�е�а в срока по чл�� 33, ал�� � от ЗВАС и от �а�леж�а стра�а�� 
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Ра�гле�а�а по същество е �еос�овател�а, по сле��ите съображе�ия: 
С обжалва�ото ре�е�ие Софи�ският гра�ски съ� е от�е�ил ре�е�ие 
№ 53/����07���004 г�� �а глав�ия секретар �а Ми�истерството �а окол�а-
та сре�а и во�ите в частта, с която е отка�а�о �а бъ�е пре�оставе� �остъп 
�о обществе�а и�фор�ация по �аявле�ие вх�� № ��49/09��07���004 г�� �а ЕС 
„За �е�ята“ и вър�ал преписката като го �а�ължил �а пре�остави пъ-
ле� �остъп �о иска�ата и�фор�ация�� В ра�глеж�а�ия случа� жалбопо-
�ателят пре� първата и�ста�ция (сега ответ�ик по касация) е поискал 
�а �у бъ�ат пре�оставе�и – ��� копия от протоколите от обществе�и 
обсъж�а�ия и ��� – ста�овищата, пре�ставе�и от участ�иците в обще-
стве�ите обсъж�а�ия по от�ел�ите проекти пре� перио�а �999–�004 г��, 
описа�и в приложе�ие № � къ� �аявле�ието�� А��и�истративият ор-
га� е отка�ал �а ос�ова�ие чл�� 37, ал�� �, т�� � и т�� � ЗДОИ, като по 
от�о�е�ие �а �оку�е�тите по т�� � е счел, че съставляват по�готви-
тел�и актове �а ре�е�ията по ОВОС и �я�ат са�остоятел�о ��аче-
�ие и съглас�о чл�� �3, ал�� �, т�� � ЗДОИ �остъпът �о тях е огра�иче�, 
а �осеж�о �атериалите по т�� � – и�фор�ацията, която се съ�ържа в 
тях �асяга и�тересите �а трети лица и е �еобхо�и�о тях�ото пис�е-
�о съгласие, осве� това те също �я�ат са�остоятел�о ��аче�ие�� При 
те�и фактически обстоятелства, съ�ът е посочил, че ре�ът и услови-
ята �а пре�оставя�е �а �остъп по и�фор�ация �а окол�ата сре�а е 
регла�е�тира� в Зако�а �а опа�ва�е �а окол�ата сре�а, ко�то е спе-
циале� спря�о общия Зако� �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация�� 
В чл�� �0 �а ЗООС са ви�ира�и ко�крет�и ос�ова�ия �а отка� �а �о-
стъп �о търсе�ата и�фор�ация �а окол�ата сре�а, които и�ключват 
приложе�ието �а ра�поре�бата �а чл�� 37 ЗДОИ, уреж�аща хипоте�ите 
�а отка� по то�и �ако��� За�ълже�ият субект �е е обсъ�ил и�пъл�е�и 
ли са еле�е�тите �а �якои от фактическите състави по чл�� �0 ЗООС, 
при осъществява�ето �а които ра�полага с въ��ож�остта �а откаже 
�остъп �о и�фор�ация �а окол�ата сре�а�� Не�ако�осъобра��о се е 
по�овал �а ра�поре�ба �а чл�� �3, ал�� �, т�� � ЗДОИ, като е иг�орирал 
специал�ия текст �а чл�� �0� от ЗООС, ко�то гласи че, МОСВ во�и 
публиче� регистър с �а��и �а и�вър�ва�е �а проце�урата по ОВОС, 
включител�о �а обществе�ото обсъж�а�е, и��а�е�ото ре�е�ие по 
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ОВОС и �а и�вър�е�ия ко�трол по и�пъл�е�ие �а ре�е�ията по 
ОВОС, а �о съ��ава�ето �у с �ароч�а �апове� �а �и�истъра �а окол-
�ата сре�а и во�ите е опре�еле� ре� �а съхра�ява�е и пре�оставя�е 
�а и�фор�ацията�� Така �отивира� е поста�овил обжалва�ия ре�ултат��  
Не�оволе� от ре�е�ието, касаторът по��ържа, че и�во�ът �а съ�а �а 
�еприложи�ост �а ос�ова�ията �а отка�, ви�ира�и в ЗДОИ �е �а�ират 
приложе�ие при преце�ката �а �аявле�ията �а �остъп �о обществе�а 
и�фор�ация, свър�а�а с окол�ата сре�а, като се по�овава �а ра�по-
ре�бата �а чл�� �6, ал�� � ЗООС, която препраща къ� проце�урата по 
ЗДОИ�� Релевират се от�ово �ово�и, че против�о �а приетото от ре-
�аващия съ�, и�фор�ацията е свър�а�а с оператив�ата по�готовка �а 
актовете и �я�а са�остоятел�о ��аче�ие, както и че съ�ържа ��е�ия 
и по�иции �а трети лица във връ�ка с реали�ира�ето �а проекти по 
опа�ва�е �а окол�ата сре�а, т�� е�� �алице са ос�ова�ията �а огра�ича-
ва�е �а �остъп �о иска�ата и�фор�ация по чл�� �3, ал�� �, т�� � и � ЗДОИ, 
пора�и което �а�ълже�ият субект �ако�осъобра��о е отка�ал �остъп 
�о същата в хипоте�ата �а чл�� 37, ал�� �, т�� � и � ЗДОИ��

Ре�е�ието е правил�о�� В чл�� �9 от ЗООС е �а�е�о опре�еле�ие 
�а „и�фор�ация �а окол�ата сре�а“, което в своя обхват включва 
както и�фор�ация �а ко�по�е�тите и факторите, които влияят и оп-
ре�елят състоя�ието �а окол�ата сре�а, така и �ирок кръг от �е��ос-
ти и обстоятелства, свър�а�и с чове�кото ��раве и бе�опас�ост, ус-
ловията �а живот �а хората и пр��, �околкото те са или �огат �а бъ�ат 
�асег�ати от състоя�ието �а еле�е�тите �а окол�ата сре�а�� Правото 
�а и�фор�ация, ра�гле�а�о в ко�текста �а ос�ов�ото право �а граж-
�а�ите �а благоприят�а и ��равослов�а окол�а сре�а, прокла�ира�о 
в чл�� 55 от Ко�ституцията �а РБ, �оже �а бъ�е огра�ичава�о са�о 
в случаите �а чл�� �0, ал�� �, т�� �–6 ЗООС�� В случая, �а �а поста�ови 
обжалва�ия отка� а��и�истратив�ият орга� �е се е по�овал �а �яко� 
от фактическите състави от приложи�ата прав�а �ор�а, а е счел, че 
са и�пъл�е�и пре�поставките по чл�� �3, ал�� �, т�� � и � от ЗДОИ�� Както 
правил�о е приел ре�аващият съ�, отка�ът е �е�ако�осъобра�е�, тъ� 
като търсе�ата и�фор�ация �е е свър�а�а с оператив�а по�готовка 
�а актовете – ре�е�ия по ОВОС, по с��� �а чл�� �3, ал�� �, т�� � ЗДОИ�� За 
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�а е ли�е�а от са�остоятеле� характер иска�ата и�фор�ация сле�ва 
�а пре�ставлява по съществото си ��е�ие, препоръка, ста�овище, 
и�готве�а от или �а орга�а и �асоче�а къ� по�готовка �а прие�а-
�е �а съответ�ия око�чателе� акт�� Обществе�ото обсъж�а�е, про-
веж�а�о по ре�а �а ЗООС е са�остоятеле� етап от проце�урата по 
прие�а�е �а ре�е�ие по ОВОС от ко�пете�т�ия орга�, пора�и кое-
то съставе�ият протокол �а същото �я�а беле�ите �а по�готвителе� 
�оку�е�т, и�готве� от по�още� орга� с огле� и��ава�е �а кра��ия 
акт�� Протоколите от обществе�ите обсъж�а�ия отра�яват публич�о 
и�ка�а�ите ста�овища и по�иции �а участвалите в тях лица�� При по-
ложе�ие, че се касае �а и�фор�ация, която е публич�а по своя харак-
тер, пре�ви� целта �а съ��ава�ето є и �ачи�а �а ра�простра�е�ие, то 
�ово�ите �а �а�ълже�ия субект, че пре�оставя�ето є �а �аявителя ще 
�асег�е и�тереси �а трети лица, които �е били �али съгласие �а това, 
е �еос�ователе� и �е �а�ира опора в �ор�атив�ата уре�ба�� Сле� като 
ве��ъж вече и�фор�ацията е ста�ала обществе�о �остоя�ие и �е по-
па�а в �якоя от огра�ичител�ите хипоте�и �а чл�� �0, ал�� � ЗООС, 
правото �а �остъп �о �ея �е �оже �а бъ�е огра�ичава�о пора�и �е-
обхо�и�ост от �ащита �а ко�куриращ и�терес – правото �а �ащита 
�а лич�ата и�фор�ация по с��� �а чл�� 6, т�� 5 ЗДОИ�� Достъпът �о об-
ществе�а и�фор�ация �а �е��остта �а а��и�истрацията е гара�ция 
�а въ��ож�остта �а граж�а�ите �а си съставят а�екват�а пре�става и 
�а фор�ират критич�о ста�овище �а орга�ите, които ги управляват, 
пора�и което ос�ова�ията �а отка� �огат �а бъ�ат са�о в ра�ките �а 
огра�иче�ията �а правото �а �остъп, регла�е�тира�и в приложи�ия 
�ако��� При положе�ие, че с ра�поре�бата �а чл�� �0� от ЗООС е �ефи-
�ира� при�ципът �а публич�ост �а �а��ите, касаещи проце�урата по 
ОВОС, включител�о �а обществе�ото обсъж�а�е, правото �а �остъп 
�а граж�а�ите и орга�и�ациите �о и�фор�ацията, свър�а�а с ре�е-
�ията, �асягащи окол�ата сре�а �е �оже �а бъ�е огра�ичава�о и�въ� 
случаите, ви�ира�и в чл�� �0 от ЗООС�� Ра�поре�ба �а чл�� �6, ал�� � 
ЗООС �е �алага �руги прав�и и�во�и от�ос�о ос�ова�ията �а отка� 
�а търсе�ата от �аявителя и�фор�ация, тъ� като тя препраща къ� 
проце�урата, пре�ви�е�а в глава трета от ЗДОИ �а пре�оставя�е �а 



�5�

ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА

�остъп �о обществе�а и�фор�ация, �о �е и къ� �атериал�оправ�ите 
пре�поставки �а отка�, регла�е�тира�и в общия �ако��� 

Пре�ви� и�ложе�ото, обжалва�ото ре�е�ие е правил�о и сле�ва 
�а се остави в сила��

Во�и� от гор�ото и �а ос�ова�ие чл�� 40, ал�� � ЗВАС, Върхов�ият 
а��и�истративе� съ�, състав �а пето от�еле�ие, 

РЕШИ:
 

ОСТАВЯ В СИЛА ре�е�ието от �8��07���005 г�� �а Софи�ския гра�ски 
съ� по а���� �ело № 3�38/�004 г�� 

Ре�е�ието �е по�лежи �а обжалва�е��

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/Ва�я А�чева

секретар: ЧЛЕНОВЕ:
/п/Юлия Ковачева 
/п/Виолета Глави�ова
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ДЕЛО
Зоя Димитрова  
(в. „Монитор“)  

срещу  
Президента на РБ



�54

ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА



�55

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО З Д О И

Зоя Димитрова (в. „Монитор“)  
срещу Президента на РБ

I инстанция – а.д. № 1380/2004 г., СГС 
II инстанция – а.д. № 4596/2005 г., ВАС, Пето отделение

Заявление:
Пре� �004 г�� Зоя Ди�итрова (жур�алист от в�� „Мо�итор“) по�ава 

�аявле�ие �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация �о Пре�и�е�та �а РБ 
г-� Георги Първа�ов�� Със �аявле�ието иска �остъп �о и�фор�ацията, 
която се съ�ържа в �окла�а, и�готве� по ра�пореж�а�е �а Пре�и�е�та 
от Нацио�ал�ата сле�стве�а служба (НСС), съв�ест�о с Нацио�ал�ата 
ра�у��авател�а служба (НРС), от�ос�о участието �а български лица 
или търговски �ружества в търговията с петрол с иракски �ружест-
ва или �ържав�и орга�и или пре�ставители по вре�е �а режи�а �а 
Са��а� Хюсеи��� В �аявле�ието си г-жа Ди�итрова посочва, че желае 
�а є бъ�е пре�оставе� частиче� �остъп �о обществе�а и�фор�ация, в 
случа�, че �окла�ът съ�ържа части, пре�ставляващи класифицира�а 
и�фор�ация, �асекрете�и по съответ�ия ре���

Отказ:
Пис�е�о ре�е�ие, по�писа�о от глав�ия секретар �а Пре�и�е�та 

�а РБ, с което иска�ата и�фор�ация се отка�ва с �а�-общото посоч-
ва�е, че същата е класифицира�а��

Жалба:
Срещу ре�е�ието �а отка� е по�а�е�а жалба �о Софи�ски гра�-

ски съ� (СГС)�� В жалбата е посоче�о, че от така фор�улира�ия от-
ка� е �евъ��ож�о �а се �аправи и�во�ът, че поиска�ата и�фор�ация 
е �ако�осъобра��о класифицира�а като пре�ставляваща каквато и �а 
е та��а�� И�тъква се, че простото посочва�е, че поиска�ата и�фор�а-
ция е класифицира�а, бе� посочва�ето �а ко�крет�и �ор�и от ЗЗКИ 
и бе� �а е посоче�а категория и�фор�ация, съответ�а �а списъка �а 
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�ържав�ата та��а по Приложе�ие № � къ� чл�� �5 от ЗЗКИ или �а оп-
ре�еле� списък �а и�фор�ация, съставляваща служеб�а та��а, което 
прави отка�ът �е�отивира���

Развитие пред I инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в е��о съ�еб�о �асе�а�ие и обяве�о �а ре-

�ава�е��

Решение:
С Ре�е�ие от �8��0����005 г�� СГС от�е�я като �е�ако�осъобра�е� 

отка�а �а глав�ия секретар �а Пре�и�е�та �а РБ и �у връща преписка-
та �а �ово прои��ася�е�� В �отивите си съ�иите отбеля�ват, че в отка�а 
�а глав�ия секретар липсват �а��и �а ви�а и характера �а и�фор�ация-
та, опре�елящи я като класифицира�а, както и съответ�ото �ако�ово 
ос�ова�ие �а опре�еля�ето є като такава�� В отка�а �ори �е е ко�кре-
ти�ира�о �али класифицира�ата и�фор�ация пре�ставлява �ържав�а 
или служеб�а та��а по с�исъла �а ЗЗКИ�� Магистратите посочват, че 
и�готвя�ето �а �окла�а от НСС, съв�ест�о с НРС, �е во�и авто�атич-
�о �о ко�фи�е�циал�ост, �ито пък иг�орира �а�ълже�ието �а глав�ия 
секретар �а обос�ове по какви критерии и �а какво ос�ова�ие е приел, 
че иска�ата и�фор�ация е класифицира�а��

Касационна жалба:
Срещу ре�е�ието �а СГС е по�а�е�а жалба от глав�ия секретар 

�а Пре�и�е�та �а РБ�� Ос�ов�ите аргу�е�ти в жалбата са, че актовете 
�а глав�ия секретар �а Пре�и�е�та �е по�лежат �а обжалва�е и че 
отка�ът е правил�о �отивира���

Развитие пред II инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в е��о съ�еб�о �асе�а�ие и обяве�о �а ре-

�ава�е��

Решение:
С Ре�е�ие № 5 от я�уари �006 г�� ВАС от�е�я ре�е�ието �а СГС 

и �у връща �елото �а �ово ра�глеж�а�е, �ащото прие�а, че в �ару�е-
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�ие �а при�ципа �а служеб�ото �ачало в а��и�истратив�ия процес, 
�а�ължаващ съ�а �а и�вър�и пъл�а проверка �а �ако�осъобра��остта 
�а обжалва�ия отка�, СГС �е е упраж�ил право�ощието си по чл�� 4�, 
ал�� 3 и 4 от ЗДОИ �а осъществи ко�трол върху �аркира�ето �а и�фор-
�ацията с гриф �а сигур�ост�� В ре�е�ието си съ�иите от ВАС прие�ат 
още �яколко важ�и �еща:

отка�ите �а глав�ия секретар �а Пре�и�е�та по�лежат �а обжал-
ва�е;

простото по�овава�е �а това, че търсе�ата и�фор�ация пре�став-
лявала „�ържав�а или �руга �ащите�а от �ако�а та��а“, �е прави от-
ка�а �еобжалвае�;

първои�ста�цио��ият съ� трябва �а�ължител�о �а и�иска и пре-
гле�а �окла�а �а спец-службите �о Пре�и�е�та �а Републиката, с цел 
�а осъществи ко�трол �а �ако��ост �а �аркира�ето �у с гриф като 
класифицира�а и�фор�ация;

са�ото свър�ва�е �а и�фор�ацията със службите �а сигур�ост �е 
я прави класифицира�а, �ащото �е е поиска� „�окла� от�ос�о опера-
тив�ата работа �а службите �а сигур�ост“, а ре�ултат от оператив�а 
работа, и�ложе� в �окла�;

�ори �а се прие�е, че чре� оповестява�е �а ре�ултата би въ��ик-
�ала опас�ост от ра�крива�е �а �ащите�а и�фор�ация, то�и риск �оже 
�а бъ�е пре�отврате� чре� пре�оставя�е �а частиче� �остъп�� 
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РЕШЕНИЕ

гр. СОФИЯ 28.02.2005 г. 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, А��и�истратив�а колегия, Ш-3 
от��� в публич�о �асе�а�ие �а �ва�есет и се��и я�уари пре� �ве хиля�и 
и пета го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЕМИЛИЯ МИТКОВА 
ЧЛЕНОВЕ :   ЛОЗАН ПАНОВ
  ���с��  БИЛЯНА МАГДЕЛИНОВА
 
при секретаря Николи�а Илиева и с участието �а прокурора 

Ди�итров като ра�гле�а �окла�ва�ото от съ�ия Па�ов а���� �ело 
№ �380 по описа �а СГС �а �004 г�� �а �а се прои��есе в�е пре�ви� 
сле��ото:

Производството е по реда на чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп 
до обществена информация, вр. чл. 33–45 ЗАП.

Обра�ува�о е по жалба �а Зоя Ди�итрова Ива�ова с ЕГН 560���4076 
и а�рес гр�� София, бул�� „Царигра�ско �осе“ № ��6 против Отка� �а 
Глав�ия секретар �а Пре�и�е�та (и�х�� № 3�-00-9 от 09��03���004 г��), с ко�-
то �а ос�ова�ие чл�� 37, ал�� �, т�� � от Зако�а �а �остъп �о обществе�а 
и�фор�ация (ЗДОИ) е отка�а�о пре�оставя�ето �а и�фор�ация, съ�ъ-
ржаща се в Докла�, и�готве� по ра�пореж�а�е �а Пре�и�е�та, от НСС, 
съв�ест�о с НРС, от�ос�о участието �а български лица или търговс-
ки �ружества в търговия с петрол с иракски �ружества или �ържав�и 
орга�и или пре�ставители по вре�ето �а режи�а �а Са��а� Хюсеи��� 
Релевират се �ово�и �а поста�овява�е �а а��и�истратив�ия акт при �а-
ру�е�ие �а �атериал�ия �ако� и се иска �еговата от�я�а, като се иска 
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�а се �а�ължи орга�ът �а пре�остави �остъп �о иска�ата обществе�а 
и�фор�ация�� Прете��ират се ра��оски��

Ответ�икът по жалбата – Глав�ият секретар �а Пре�и�е�та, чре� 
процесуал�ия си пре�ставител оспорва жалбата, като по��ържа, че 
същата е �е�опусти�а�� И�ра�ява ста�овище, че поста�ове�ият а��и-
�истративе� акт е �ако�осъобра�е� и правиле���

Пре�ставителят �а СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА �ава 
ста�овище �а �еос�овател�ост �а жалбата��

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД като прецени доводите на стра-
ните и събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно 
и в съвкупност, приема за установено следното от фактическа 
страна:

Жалбопо�ателят Зоя Ди�итрова Ива�ова е по�ал �аявле�ие вх�� 
№ 3�-00-9/�6��0����004 г�� �о Пре�и�е�та �а Републиката, с което е по-
искал �а �у бъ�е пре�оставе�о копие �а хартие� �осител �а Докла�, 
и�готве� по ра�пореж�а�е �а Пре�и�е�та, от НСС, съв�ест�о с НРС, 
от�ос�о участието �а български лица или търговски �ружества в тъ-
рговия с петрол с иракски �ружества или �ържав�и орга�и или пре�-
ставители по вре�ето �а режи�а �а Са��а� Хюсеи��� В �аявле�ието 
и�рич�о е посоче�о, че ако �окла�ът съ�ържа части, пре�ставляващи 
класифицира�а и�фор�ация, �асекрете�и по съответ�ия ре�, се иска 
�а бъ�е пре�оставе� частиче� �остъп �о обществе�а и�фор�ация��

С Пис�о и�х�� № 3�-00-9 Глав�ият секретар �а Пре�и�е�та е отка-
�ал пре�оставя�ето �а �остъп �о иска�ата и�фор�ация�� В пис�ото е 
посоче�о, че �аяве�ата и�фор�ация е от категорията �а класифицира-
�ата такава�� От�ос�о преце�ката по иска�ето �а частиче� �остъп, ор-
га�ът е �екларирал, че такава преце�ка �е �оже �а бъ�е �аправе�а от 
А��и�истрацията �а пре�и�е�та, пора�и характера �а и�фор�ацията, 
която се търси – „�окла� и�готве� от НСС, съв�ест�о с НРС“��

Стра�ите �е спорят по�еж�у си, че съществува Докла�, и�готве� 
по ра�пореж�а�е �а Пре�и�е�та, от�ос�о участието �а български лица 
или търговски �ружества в търговия с петрол с иракски �ружества или 
�ържав�и орга�и или пре�ставители по вре�ето �а режи�а �а Са��а� 
Хюсеи��� Не се спори и от�ос�о обстоятелството, че �окла�ът е и�-
готве� от НСС, съв�ест�о с НРС��
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От Ука� № 360/�0���0���00� г�� се уста�овява, че Пре�и�е�та �а 
Републиката е поста�овил иска�ията �а �остъп �о обществе�а и�фор�а-
ция �а се ра�глеж�ат и ре�ават от Глав�ия секретар �а Пре�и�е�та��

При така изяснената фактическа обстановка, съдът достигна 
до следните правни изводи:

По допустимостта на жалбата:
Процесуал�ият пре�ставител �а жалбопо�ателя е �аправил 

въ�раже�ие, че жалбата е �е�опусти�а, тъ� като се касае �а акт �а 
Пре�и�е�та, ко�то �е по�лежи �а съ�ебе� ко�трол �а �ако�осъобра�-
�ост по ре�а �а а��и�истратив�ото прои�во�ство�� В случая обаче ата-
кува�ото пис�о е и��а�е�о от Глав�ия секретар �а Пре�и�е�та и по 
своя характер същото и�а беле�ите �а ре�е�ие �а отка� �а пре�оста-
вя�е �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация�� И��а�е�о е въ� ос�ова �а 
Ука� № 360/�0���0���00� г�� �а Пре�и�е�та, ко�то ука� се ос�ова�а чл�� �8, 
ал�� � от ЗДОИ�� С посоче�ата ра�поре�ба �ако�о�ателят е пре�оставил 
правото �а �ържав�ите орга�и – �а�ълже�и субекти �а опре�елят �ру-
ги �лъж�ост�и лица от по�ве�о�стве�ата и� а��и�истрация, които: 
а) �а в�е�ат ре�е�ие �а пре�оставя�е или �а отка� от пре�оставя�е 
�а �остъп �о иска�ата обществе�а и�фор�ация и б) �а уве�о�яват 
пис�е�о �аявителя �а своето ре�е�ие�� Употребе�ият в та�и �ор�а 
и�ра� „�а своето ре�е�ие“ �е�вус�исле�о пока�ва, че опре�еле�ото 
от съответ�ия орга� �лъж�ост�о лице в�е�а ре�е�ие по иска�ето �а 
�остъп от свое и�е, а �е от и�ето �а овластилия го орга� (в този 
смисъл Определение № 2026 от 08.03.04 г. по адм.д. №10452/03 г., 
V отд. ВАС и др��)�� Сле�овател�о в процес�ия случа� се касае �е �а 
прои��ася�е �а Пре�и�е�т �а Републиката, чиито актове в �е�стви-
тел�о �е по�лежат �а съ�ебе� ко�трол �а �ако�особра��ост по ре�а 
�а а��и�истратив�ото прои�во�ство, а �а акт �а Глав�ия секретар �а 
Пре�и�е�та, ко�то �а общо ос�ова�ие �оже �а бъ�е атакува� от �а-
и�тересова�ите граж�а�и или юри�ически лица, когато са �асег�ата 
тех�ите и�тереси��

От �руга стра�а, Глав�ият секретар �а Пре�и�е�та �е е ръково�и-
тел �а ве�о�ство, �епосре�стве�о по�чи�е�о �а Ми�истерския съвет, 
по с�исъла �а чл�� 36, ал�� � от Зако�а �а а��и�истратив�ото прои�во�с-
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тво, респ�� по чл�� 5, т�� � от Зако�а �а Върхов�ия а��и�истративе� съ� 
(ЗВАС), и �е е от кръга �а лицата и орга�ите, и�брое�и в оста�алите 
точки �а чл�� 5 ЗВАС�� Пора�и това, спорът �а �ако�осъобра��остта 
�а и��а�е�ото от �его ре�е�ие �а отка� �а бъ�е пре�оставе� �остъп 
�а жалбопо�ателя �о посоче�ата от �его обществе�а и�фор�ация е 
ро�ово по�съ�е� �а Софи�ския гра�ски съ�, като първа съ�еб�а и�с-
та�ция, с огле� �ор�ата �а чл�� 40, ал�� � ЗДОИ��

От�ос�о въ�раже�ието �а липса �а праве� и�терес от обжалва�е, 
като положител�а процесуал�а пре�поставка, сле�ва �а се отбележи, 
че отка�ът �асяга правото �а жалбопо�ателя �а �остъп �о обществе�а 
и�фор�ация, прогласе�о в чл�� 4�, ал�� � от Ко�ституцията, и �околкото 
това є право е �асег�ато от атакува�ия отка�, Зоя Ди�итрова Ива�ова 
и�а праве� и�терес от обжалва�е пре� съ���

Пре�ви� и�ложе�ото, съ�ът прие�а, че жалбата е процесуал�о 
�опусти�а – по�а�е�а е в �ако�оуста�ове�ия срок, срещу акт, ко�то 
по�лежи �а съ�ебе� ко�трол и от а�ресат �а акта, по от�о�е�ие �а 
когото е �алице праве� и�терес от обжалва�е��

Разгледана по същество, жалбата е основателна.
В Препоръка (�00�) � �а Ко�итета �а �и�истрите �а Съвета �а 

Европа къ� �ържавите – чле�ки от�ос�о �остъпа �о официал�и �о-
ку�е�ти е посоче�о, че „�ирокият �остъп �о официал�и �оку�е�ти 
�ава въ��ож�ост �а граж�а�ите �а си съставят а�екват�а пре�става и 
фор�ират критич�о ста�овище от�ос�о състоя�ието �а обществото, 
в което живеят и орга�ите, които ги управляват, като същевре�е��о 
�асърчава и�фор�ира�ото участие �а обществе�остта по въпроси от 
общ и�терес – пови�ава ефектив�остта и ефикас�остта �а а��и�ист-
рацията и по�по�ага по��ържа�ето �а �е��ата почте�ост“��

Споре� Ре�е�ие № 7 от �996 г�� по к�� ��� № � от �996 г�� �а Ко�ституцио��ия 
съ� правото �а всеки граж�а�и� по чл�� 4�, ал�� � от Ко�ституцията �а търси 
и получава и�фор�ация „е гара�тира�о със �а�ълже�ията �а �ържав�ите 
орга�и �а я пре�оставят“�� 

Ко�ституцио��ият съ� и�рич�о е по�чертал, че от съ�ържа�ието 
�а правото по чл�� 4�, ал�� � �а всеки граж�а�и� �а търси и получава 
и�фор�ация прои�тича и �а�ълже�ие �а осигурява�е �а �остъп �о и�-
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фор�ация, като съ�ържа�ието �а това �а�ълже�ие по�лежи �а опре�е-
ля�е по �ако�о�ателе� път�� 

Обществе�ите от�о�е�ия, свър�а�и с правото �а �остъп �о об-
ществе�а и�фор�ация са уре�е�и в Зако�а �а �остъп �о обществе�а 
и�фор�ация (Об��� ДВ, бр�� 55 от �000 г��)�� Проце�урата �а пре�оста-
вя�е �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация е уре�е�а в Глава трета 
от ЗДОИ�� Ви��о от съ�ържа�ието �а �аявле�ието �а Зоя Ди�итрова 
Ива�ова, същото отговаря �а и�исква�ията �а чл�� �4 и чл�� �5 от ЗДОИ, 
тъ� като е �аправе�о в пис�е�а фор�а и съ�ържа всички �ако�о�еоб-
хо�и�и рекви�ити�� В �его е посоче�о ко�крет�о описа�ие �а иска�ата 
и�фор�ация – Докла�, и�готве� по ра�пореж�а�е �а Пре�и�е�та, от 
НСС, съв�ест�о с НРС, и пре�ви� пре��ета �а същата е свър�а�а с 
обществе�ия живот в стра�ата, което обос�овава обектив�ия обще-
стве� и�терес�� Нещо повече, в иска�ето и�рич�о е �аправе�о �аявле-
�ие от жалбопо�ателя, че ако �окла�ът съ�ържа части, пре�ставлява-
щи класифицира�а и�фор�ация, �асекрете�и по съответ�ия ре�, �а се 
пре�оставе� частиче� �остъп �о обществе�а и�фор�ация��

Атакува�ият отка�, обективира� в Пис�о и�х�� № 3�-00-9 Глав�ият 
секретар �а Пре�и�е�та, �е отговаря �а и�исква�ията �а �ължи�о съ�ър-
жа�ие, ви�ира�и в ра�поре�бите �а чл�� �5 ЗАП, ал�� � ЗАП и чл�� 38 ЗДОИ�� 
Както вече бе�е посоче�о, по съществото си пис�ото и�а беле�ите �а 
ре�е�ие �а отка� �а пре�оставя�е �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация�� 
Затова като и��иви�уале� а��и�истративе� акт същото сле�ва �а отго-
варя �а и�исква�ията �а чл�� �5, ал�� � от ЗАП и �а съ�ържа опре�еле�и 
рекви�ити�� Липсата �а �яко� от тях во�и �о �еговата �е�ако�осъобра�-
�ост, ако това �ару�е�ие �а а��и�истратив�опрои�во�стве�ите правила 
е съществе�о�� Наре� с приложи�ия чл�� �5 от ЗАП, в ЗДОИ като специ-
але� �ако� съществува и чл�� 38�� Споре� та�и ра�поре�ба в ре�е�ието �а 
отка� �а пре�оставя�е �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация се посоч-
ват прав�ото и фактическото ос�ова�ие �а отка� по то�и �ако�, �атата 
�а прие�а�е �а ре�е�ието и ре�ът �а �еговото обжалва�е�� В оспоре�ия 
а��и�истративе� акт е отра�е�о, че и�фор�ацията е „класифицира�а“, 
пора�и което орга�ът, по�овава�ки се �а ра�поре�бата �а чл�� 37, ал�� �, 
т�� � от ЗДОИ, е отка�ал �остъп �о същата�� Съ�ът �а�ира �а �еобхо�и�о 
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�а отбележи, че съглас�о �ор�ата �а чл�� 37, ал�� �, т�� � от ЗДОИ ос�ова�ие 
�а отка� от пре�оставя�е �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация е �алице, 
когато иска�ата и�фор�ация е класифицира�а и�фор�ация, пре�ставля-
ваща �ържав�а или служеб�а та��а�� В ре�е�ието липсват �а��и �а ви�а 
и характера �а и�фор�ацията, квалифициращи я като класифицира�а 
и�фор�ация и съответ�ото �ако�ово ос�ова�ие �а опре�еля�ето є като 
такава�� Дори �е е ко�крети�ира�о �али класифицира�ата и�фор�ация 
пре�ставлява �ържав�а или служеб�а та��а по с�исъла �а чл�� �5 и чл�� �6 
от Зако�а �а �остъп �о класифицира�а и�фор�ация (ЗЗКИ)��

Фактът, че е упо�е�ат чл�� 37, ал�� �, т�� � от ЗДОИ �е прави отка�а 
�отивира��� От �руга стра�а, и�ложе�ото, че „�окла�ът е и�готве� от 
НСС, съв�ест�о с НРС“ �е сле�ва �еговата ко�фи�е�циал�ост, �ито 
пък иг�орира �а�ълже�ието �а орга�а �а обос�ове и��а�е�ия а��и-
�истративе� акт – т�� е�� по какви критерии и �а какво ос�ова�ие е при-
ел, че иска�ата обществе�а и�фор�ация съставлява класифицира�а 
такава�� Съ�ът �а�ира �а �еобхо�и�о �а отбележи, че све�е�ията �а ор-
га�и�ацията, способите и сре�ствата при и�пъл�е�ие �а специфич�и 
�а�ачи, осъществява�и чре� оператив�о-и��ирвател�ата и оператив-
�о-ра�у��авател�ата �е��ост �а службите �а сигур�ост и обществе� 
ре�, както и �а��ите �а лица, ока�ващи или ока�вали и� по�ощ в те�и 
�е��ости, �е�ствител�о са включе�и в Списъка �а категориите и�-
фор�ация, по�лежаща �а класификация като �ържав�а та��а – прило-
же�ие № � къ� чл�� �5 от Зако�а �а �остъп �о класифицира�а и�фор-
�ация�� Същевре�е��о обаче в атакува�ия акт липсва посочва�е �а 
цитира�ата ра�поре�ба, �ито �ори опре�еля�е �а и�фор�ацията като 
„�ържав�а та��а“�� Посоче�ата липса препятства ко�трола �а съ�а �а 
�ако�осъобра��ост върху атакува�ия отка� и прилага�ето �а чл�� 4� 
ЗДОИ�� И�общо, �отивите �а а��и�истратив�ия акт пре�ставляват 
е�и�ство от фактическите и прав�и ос�ова�ия �а и��ава�ето �у, като 
�аличието и� в акта �ава въ��ож�ост �а а�ресата �а ра�бере волята 
�а орга�а и �а �ащити правата и и�тересите си пре� съ�а, ако счита, че 
същите са �ару�е�и�� Мотивите и�ат съществе�о ��аче�ие и �а съ�а, 
�а �а в�е�е правил�ото ре�е�ие по �аяве�ия спор�� В случая такива �а 
практика липсват в процес�ото пис�о, което �е по�волява �а съ�а �а 
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преце�и правил�остта и упраж�и ефективе� ко�трол �а �ако�осъоб-
ра��ост �а обжалва�ото ре�е�ие�� Чре� тълкува�е �а ра�поре�би от 
ЗДОИ и ЗЗКИ (�ако�, ко�то �ори �е е посоче� в отка�а) съ�ът �е сле�-
ва �а търси и �а�ира аргу�е�тите, �овели �о атакува�ия отка� �а �о-
стъп �о обществе�а и�фор�ация, с което �а „�опълва“ съ�ържа�ието 
�а акта�� Та�и �е��ост сле�ва �а и�вър�и орга�ът, ко�то е �а�ълже�ият 
по чл�� 3 от ЗДОИ субект�� 

По те�и съображе�ия оспоре�ия отка� сле�ва �а се от�е�и като 
и��а�е� при съществе�о �ару�е�ие �а а��и�истратив�опрои�во�с-
тве�ите правила – чл�� 38 от ЗДОИ�� На ос�ова�ие чл�� 4�, ал�� 3 от ЗАП 
преписката сле�ва �а се вър�е �а орга�а �а �ово прои��ася�е по �а-
явле�ието �а Зоя Ди�итрова Ива�ова, при съобра�ява�е с ука�а�ията 
�а съ�а, включител�о от�ос�о въ��ож�остта �а пре�оставя�е �а час-
тиче� �остъп��

При то�и и�хо� �а �елото и �а ос�ова�ие чл�� 5 ЗАП, вр�� чл�� 64 
ГПК ответ�икът �ължи �а жалбопо�ателя �аправе�ите от �его ра��о-
ски в хо�а �а процеса в ра��ер �а �0 лева – в�есе�а �ържав�а такса��

Водим от горното, настоящият състав на СОФИЙСКИ 
ГРАДСКИ СЪД

РЕШИ:

ОТМЕНЯ като �е�ако�осъобра�е� Отка� /и�х�� № 3�-00-9 от 
09��03���004 г��/�а Глав�ия секретар �а Пре�и�е�та, с което �а ос�ова-
�ие чл�� 37, ал�� �, т�� � от Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация 
е отка�а�о пре�оставя�ето �а и�фор�ация, съ�ържаща се в Докла�, 
и�готве� по ра�пореж�а�е �а Пре�и�е�та, от НСС, съв�ест�о с НРС, 
от�ос�о участието �а български лица или търговски �ружества в тъ-
рговия с петрол с иракски �ружества или �ържав�и орга�и или пре�-
ставители по вре�ето �а режи�а �а Са��а� Хюсеи���

ВРЪЩА а��и�истратив�ата преписката �а Глав�ия секретар �а 
Пре�и�е�та �а Република България �а �ово прои��ася�е по �аявле�ие 
вх�� № 3�-00-9/�6��0����004 г�� по Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�фор-
�ация от Зоя Ди�итрова Ива�ова��
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ОСЪЖДА Пре�и�е�тството �а Република България �а �аплати 
�а Зоя Ди�итрова Ива�ова с ЕГН 560���4076 и а�рес гр ��София, бул�� 
„Царигра�ско �осе“ № ��6 ра��оски в ра��ер �а �0 /�есет/лева��

Ре�е�ието по�лежи �а обжалва�е пре� 
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД �а РБ, с касацио��а 

жалба, в �4-��еве� срок от съобще�ието �о стра�ите, че е и�готве�о��

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЧЛЕНОВЕ:
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РЕШЕНИЕ 
 

№ 5 
София, 03.01.2006 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният административен съд на Република България – Пето 
отделение, в съ�еб�о �асе�а�ие �а четири�а�есети �ое�ври �ве хиля-
�и и пета го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА 
ИВАН РАДЕНКОВ

при секретар Илиа�а Ива�ова и с участието

�а прокурора Никола� Николов и�слу�а �окла�ва�ото

от пре�се�ателя ВАНЯ АНЧЕВА

по а���� �ело № 4�68/�005. 

Прои�во�ството по ре�а �а чл�� 33 и сле�ващи от Зако�а �а Върхов�ия 
а��и�истративе� съ� (ЗВАС) е обра�ува�о по касацио��а жалба �а 
Краси�ир Стоя�ов, Главе� секретар �а Пре�и�е�та �а Република България, 
срещу ре�е�ие от �8��0����005 г��, поста�ове�о по а��и�истратив�о �ело 
№ �380/�004 г�� по описа �а �а Софи�ския Гра�ски Съ� (СГС)�� 

С обжалва�ото ре�е�ие е от�е�е� като �е�ако�осъобра�е� отка� 
и�х�� № 3�-00-9 от 09��03���004 г�� �а Глав�ия секретар �а Пре�и�е�та, 
с ко�то, �а ос�ова�ие чл�� 37, ал�� �, т�� � от Зако�а �а �остъп �о об-
ществе�а и�фор�ация (ЗДОИ), �а Зоя Ди�итрова Ива�ова, жур�а-
лист от вест�ик „Мо�итор“, е отка�а�о пре�оставя�ето �а �окла�, и�-
готве� съв�ест�о от Нацио�ал�ата ра�у��авател�а служба (НРС) и 
Нацио�ал�ата служба „Сигур�ост“ (НСС) по ра�пореж�а�е �а пре�и-
�е�та и от�асящ се �о “…участието �а български лица или търговски 
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�ружества в търговията с петрол с иракски �ружества или �ържав�и 
орга�и или пре�ставители по вре�ето �а режи�а �а Са��а� Хюсеи�“�� 
В касацио��ата жалба се твър�и, че обжалва�ото ре�е�ие �а СГС 
е �е�опусти�о – касацио��о ос�ова�ие по чл�� ��8б, ал�� �, буква „б“ 
от Граж�а�ския процесуале� ко�екс (ГПК), вр�� с чл�� �� от ЗВАС�� 
Навеж�ат се и �ово�и �а �еговата �еправил�ост пора�и �ару�е�ие 
�а �атериал�ия �ако� и съществе�и �ару�е�ия �а съ�опрои�во�стве-
�ите правила – от�е�ител�и ос�ова�ия по чл�� ��8б, ал�� �, буква „в“, 
пре�ложе�ия първо и второ от ГПК��

Прете��ира�ата �е�опусти�ост �а атакува�ото ре�е�ие �а СГС 
се обос�овава с твър�е�ието, че отка� № 3�-00-9 от 09��03���004 г�� �е 
е по�лежал �а обжалва�е, тъ� като е поста�ове� от Глав�ия секретар по 
силата �а и�рич�а �елегация от Пре�и�е�та, чиито актове съглас�о чл�� 3, 
т�� � от Зако�а �а а��и�истратив�ото прои�во�ство (ЗАП) са �еобжал-
вае�и�� По��ържа се, че е липсвал �ако�е� и�терес от иска�е �а �остъп 
�о търсе�ата и�фор�ация, а сле�овател�о – и от обжалва�е �а отка�а 
�а �остъп �о �ея�� Така се по�крепя и�во�а, че първои�ста�цио��о-
то ре�е�ие, поста�ове�о по жалба срещу то�и отка�, е �е�опусти�о�� 
Като трето ос�ова�ие �а �е�опусти�ост се и�тъква, че с ре�е�ието 
си първои�ста�цио��ият съ� се е прои��есъл по �епре�яве�о иска�е, 
като �е се е огра�ичил в ра�ките �а петиту�а �а жалбата �а �а�ължи 
Пре�и�е�та �а пре�остави отка� �о иска�ата и�фор�ация, а е поста�о-
вил връща�е �а преписката �а Глав�ия секретар �а �ово прои��ася�е�� 
Еве�туал�о �а по��ържа�ите �ово�и �а �е�опусти�ост �а оспоре-
�ия съ�ебе� акт, касацио��ият жалбопо�ател ра�вива оплаква�ия, че 
ре�е�ието �а СГС е �еправил�о пора�и съществе�о �ару�е�ие �а 
съ�опрои�во�стве�ите правила по� фор�ата �а липса �а �отиви �а 
отхвърля�е �а и�ложе�ите от �его �ово�и�� На�ира, че са �опус�ати 
и �ару�е�ия �а �атериал�ия �ако�, и�ра�яващи се в по�овава�е �а 
�есъществуващ �ор�ативе� акт, �есъобра�ява�е с ра�поре�бата �а 
чл�� �5, ал�� 3 от ЗАП, �ера�гра�ичава�е �а и�фор�ацията от �е��ия 
�атериале� �осител, както и в и�во�а �а съ�а, че обжалва�ият отка� 
е �е�отивира� пора�и �епосочва�е �а �ако�овия текст, въ� ос�ова �а 
ко�то иска�ата и�фор�ация е класифицира�а��
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В съ�еб�о �асе�а�ие �а �4�������005 г��, касацио��ият жалбопо�ател 
се пре�ставлява от юриско�султ Лесковска, която по��ържа касацио�-
�ата жалба и �оли обжалва�ото ре�е�ие �а бъ�е обе�силе�о като �е�о-
пусти�о, респ�� от�е�е�о като �еправил�о�� Прилага пис�е�и бележки, в 
които въ�прои�веж�а и�ложе�ите в касацио��ата жалба аргу�е�ти��

Ответ�икът по жалбата, чре� упъл�о�още�ия си процесуале� 
пре�ставител, оспорва касацио��ата жалба и �оли обжалва�ото ре-
�е�ие �а СГС �а бъ�е оставе�о в сила�� Оспорва и�ложе�ите в ка-
сацио��ата жалба аргу�е�ти, като и�тъква, че актовете �а Глав�ия 
секретар �а Пре�и�е�та по�лежат �а обжалва�е �а общо ос�ова�ие�� 
На�ира, че ре�е�ието �е е поста�ове�о свръхпетиту�, т�� к�� по сила-
та �а чл�� 4�, ал�� 3 от ЗАП съ�ът �е е обвър�а� с петиту�а �а жалбата, а 
е �лъже� �а и�вър�и служеб�а проверка �а �аличието �а всички усло-
вия �а �ако�осъобра��ост �а обжалва�ия акт�� Спо�еля и�во�а �а пър-
вои�ста�цио��ия съ�, че обжалва�ият отка� �е е �отивира�, съглас�о 
и�исква�ията �а чл�� 38 от ЗДОИ�� Прилага пис�е�и бележки, в които 
ра�вива и обос�овава ста�овището си��

Пре�ставителят �а Върхов�ата а��и�истратив�а прокуратура 
�а�ира касацио��ата жалба �а ос�овател�а�� Счита, че обжалва�ото 
ре�е�ие е �е�опусти�о като поста�ове�о при липса �а обос�ова� 
праве� и�терес, прои�тичаща от характера �а търсе�ата и�фор�ация 
като класифицира�а по силата �а �ако�а��

Върхов�ият а��и�истративе� съ� (ВАС), пето от�еле�ие, ко�с-
татира, че касацио��ата жалба е по�а�е�а в срока по чл�� 33, ал�� � от 
ЗВАС, срещу го�е� �а касацио��о обжалва�е съ�ебе� акт, от �а�леж-
�а стра�а, и�аща праве� и�терес от обжалва�ето и е процесуал�о �о-
пусти�а��

Ра�гле�а�а по същество е ос�овател�а��
При уста�ове�ата от СГС фактическа обста�овка, която �е се 

оспорва от стра�ите, �астоящата касацио��а и�ста�ция �а�ира об-
жалва�ото ре�е�ие �а �еправил�о пора�и съществе�о �ару�е�ие �а 
съ�опрои�во�стве�ите правила�� Ос�ователе� е �аве�е�ият в касаци-
о��ата жалба аргу�е�т, че съ�ът �е е и�ложил �отиви �ащо �е въ�при-
е�а �ово�ите �а ответ�ика по първои�ста�цио��ата жалба и �еговите 
прав�и и�во�и�� От �а��ите по �елото е ви��о, че стра�ите са и�ложили 
противоречиви твър�е�ия от�ос�о характера �а и�фор�ацията, �о коя-
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то е поиска� �остъп�� В �ару�е�ие �а при�ципа �а служеб�ото �ачало 
в а��и�истратив�ия процес, �а�ължаващ съ�а �а и�вър�и пъл�а про-
верка �а �ако�осъобра��остта �а обжалва�ия а��и�истративе� акт, 
СГС �е е упраж�ил право�ощието си по чл�� 4�, ал�� 3 и 4 от ЗДОИ �а 
ко�тролира �аркира�ето �а поиска�ата и�фор�ация с гриф �а сигур-
�ост�� Та�и проверка би �ала отговор �а ос�ов�ия споре� въпрос �еж-
�у стра�ите и би потвър�ила или опровергала �ако�осъобра��остта �а 
обжалва�ия отка��� Наисти�а, в текста �а �ако�а та�и хипоте�а е ра�г-
ле�а�а са�о като прав�а въ��ож�ост �а съ�а (ви��о от и�ра�а „�оже 
�а …“), �о в случаите, когато въпросът е �е�ои�яс�е� от фактическа 
стра�а, и�пол�ва�ето є сле�ва �а се включи в обхвата �а проверката 
по чл�� 4�, ал�� 3 от ЗАП и се превръща в �а�ълже�ие �а съ�а�� Фактът, 
че СГС �е е и�сле�вал то�и ос�ове� въпрос, пре�ставлява �ару�е-
�ие �а съ�опрои�во�стве�ите правила, повлияло върху съ�ържа�ието 
�а кра��ия съ�ебе� акт�� Пора�и това то е съществе�о, а като такова 
съставлява ос�ова�ие �а �еговата от�я�а��

Не�ависи�о от то�и ре�ултат, �а преци��ост �а и�ложе�ието, по-
�олу �акратко се в�е�а от�о�е�ие по оста�алите �ово�и �а касаци-
о��ия жалбопо�ател, които �астоящият съ�ебе� състав �е спо�еля��  
На първо �ясто сле�ва �а се отбележи, че жалбата срещу отка�а �а 
Глав�ия секретар �а пре�остави �остъп �о поиска�ата обществе�а и�-
фор�ация е �опусти�а�� В качеството си �а публич�оправе� субект 
Пре�и�е�тът �а Републиката е �а�ълже� субект по ЗДОИ �а ос�ова-
�ие чл�� 3, ал�� �, т�� � от �ако�а, �е�ависи�о, че �е е орга� �а и�пъл-
�ител�ата власт�� При това, ако отка�ът бе�е поста�ове� от са�ия 
Пре�и�е�т, то� би бил �еобжалвае�, тъ� като прои�во�ството по об-
жалва�е би сле�вало �а се ра�вие по ре�а �а ЗАП или ЗВАС (Арг��: 
чл�� 40 от ЗДОИ), �о чл�� 3 от ЗАП и�рич�о и�ключва обжалва�ето �а 
актовете �а Пре�и�е�та, а в и�черпател�ото и�броява�е �а чл�� 5 от 
ЗВАС те�и актове �е са пре�ви�е�и�� В �астоящия случа� обаче, об-
жалва�ият отка� е поста�ове� по �елегация от Глав�ия секретар �а 
Пре�и�е�та и по�лежи �а обжалва�е �а са�остоятел�о прав�о ос�ова-
�ие�� За ра�лика от упъл�о�ощава�ето, при което “… пъл�о�ощ�икът 
�е�ства от и�ето и �а с�етка �а пре�ставлява�ия … при �елегацията 
�е�ствията са от и�ето �а орга�а, ко�уто са �елегира�и право�ощия“ 
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(ТР № 4 �а ВАС) и обжалва�ият акт сле�ва �а се преце�ява в �ависи-
�ост от прав�ия статус �а и��алия го орга�, а �е споре� статусът �а 
орга�а, �елегирал свои право�ощия�� В ко�крет�ия случа� Глав�ият 
секретар е �е�ствал от свое и�е и е упраж�явал собстве�ата си ко�пе-
те�т�ост, сле�овател�о условията �а �опусти�остта �а жалбата срещу 
отка� № 3�-00-9 от 09��03���004 г�� ще се преце�яват по от�о�е�ие �а 
�его, а �е по от�о�е�ие �а Пре�и�е�та�� На практика това о��ачава, че 
�абра�ата по чл�� 3, т�� � от ЗАП в случая е �еприложи�а, тъ� като тя 
се от�ася �а „актове �а пре�и�е�та �а Републиката“, а �е �а актове от 
ко�пете�т�остта �а пре�и�е�та, които �руг орга� и��ава от свое и�е�� 
На второ �ясто: �еос�овател�о е твър�е�ието �а касацио��ия жал-
бопо�ател, че съ�ът се е прои��есъл по иска�е, с което �е е бил 
се�ира��� Както бе�е и�тък�ато по-горе, в прои�во�ството по а�-
�и�истратив�и �ела съ�ът �ължи цялост�а служеб�а проверка �а 
обжалва�ия акт, �е е обвър�а� с �аве�е�ите в жалбата аргу�е�ти 
и �оже �а упраж�и правата си по чл�� 4� от ЗАП и бе� �а е и�ало 
съответ�о иска�е от жалбопо�ателя, както и �а �епосоче�о от пос-
ле��ия ос�ова�ие�� При това съ�ът се по�чи�ява е�и�стве�о �а �ако-
�а и �е�ства в съответствие с вътре��ото си убеж�е�ие, �е�ависи-
�о от иска�ията �а жалбопо�ателя и �ово�ите, които ги по�крепят��  
Не �оже �а бъ�е спо�еле�о и�ложе�ото в жалбата твър�е�ие �а липса 
�а �ако�е� и�терес от търсе�ето �а отка�а�ата и�фор�ация, тъ� като 
после��ата пре�ставлявала „�ържав�а или �руга �ащите�а от �ако�а 
та��а“�� В това от�о�е�ие по�овава�ето �а т�� 9 от част II от Приложе�ие 
№ � къ� чл�� �5 от Зако�а �а �ащита �а класифицира�ата и�фор�ация 
(ЗЗКИ) е �еос�овател�о�� То�и �ако�ов текст е �еот�оси� къ� ко�крет-
�ия ка�ус, �ащото ви�ира „�окла�и … от�ос�о оператив�ата работа �а 
службите �а сигур�ост“, �окато в случая пре��ет �а �аявле�ието �а �о-
стъп е �е оператив�ата работа �а те�и служби, а са�о ре�ултат от �ея�� 
Дори и �а се прие�е, че чре� оповестява�е �а ре�ултата би въ��ик�ала 
опас�ост от ра�крива�е �а �ащите�а по т�� 9 и�фор�ация, то�и риск 
�оже �а бъ�е пре�отврате� чре� пре�оставя�е �а частиче� �остъп по 
ре�а �а чл�� 37, ал�� � от ЗДОИ�� Осве� това, тук от�ово въ��иква въпро-
сът �а �ако�осъобра��ото опре�еля�е �а и�фор�ацията като класифи-
цира�а, ко�то, в �ару�е�ие �а при�ципа �а служеб�ото �ачало в а��и-
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�истратив�ия процес, �е е бил и�сле�ва� от първои�ста�цио��ия съ��� 
Дово�ите �а касацио��ия жалбопо�ател �а �опус�ати �ару�е�ия �а 
�атериал�ия �ако� също сле�ва �а бъ�ат отхвърле�и��

Твър�я�ото по�овава�е �а �есъществуващ �ако� от стра-
�а �а СГС се �ължи �а очеви��а фактическа гре�ка�� Тя �е опоро-
чава фор�ира�ата воля �а съ�а, чието съ�ържа�ие �е�вус�исле-
�о �оже �а бъ�е и�влече�о от ко�текста �а и�ложе�ите �отиви�� 
Две съществе�и �еточ�ости се съ�ържат в твър�е�ието �а каса-
цио��ия жалбопо�ател, че “�ако�о�ателят �е е �ал въ��ож�ост �а 
преце�ка, �али и�фор�ация, обективира�а в �окла� �а службите �а 
сигур�ост и �асекрете�а по пре�ви�е�ия �а това ре� пре�ставля-
ва или �е ко�фи�е�циал�а и�фор�ация като �ържав�а та��а�� Тя 
е такава по силата �а �ако�а“�� От е��а стра�а: �я�а �а��и, че и�-
фор�ацията е била �асекрете�а по пре�ви�е�ия �а това ре�, а фак-
тът �а �е��ото класифицира�е и �ако�осъобра��ото �у провеж�а�е 
се ос�овават е�и�стве�о �а твър�е�ията �а отка�алия �остъпа ор-
га��� Както се спо�е�а по-горе, ста�овището �у, че и�фор�ацията 
сле�ва �а се счита �а класифицира�а по силата �а �ако�а, се ба�и-
ра �а �еправил�о тълкува�е �а т�� 9 от ра��ел II �а Приложе�ие № � 
къ� чл�� �5 от ЗЗКИ и �е се спо�еля от �астоящия съ�ебе� състав�� 
На сле�ващо �ясто: ако �а�леж�ото �асекретява�е �а и�фор�ация-
та �е е �ока�а�о, �ако�о�ателят и�рич�о �ава въ��ож�ост �а съ�а �а 
преце�ява �еговата �ако�осъобра��ост – чл�� 4�, ал�� 3 и 4 от ЗДОИ�� 
Ра�гра�иче�ието �еж�у и�фор�ацията и �е��ия �атериале� �осител �е 
влияе върху опре�еле�остта �а �аявле�ието �а �остъп и го��остта �у 
�а бъ�е у�овлетворе�о от �а�ълже�ия по ЗДОИ субект, що� от текста 
�у става �е�вус�исле�о яс�о, каква точ�о обществе�а и�фор�ация се 
иска�� В то�и с�исъл е и ко�ста�т�ата практика �а ВАС (Напр�� ре�е�ие 
№ ���3 от 09��03���004 г�� по а���� �ело № 38/�004 г��, петчле�е� състав)�� 
Не съставлява �ару�е�ие �а �атериал�ия �ако� и и�во�ът �а първои�-
ста�цио��ия съ�, че в случаите �а чл�� 37, ал�� �, т�� � от ЗДОИ отка�ът �а 
�остъп �о и�фор�ация сле�ва �а бъ�е �отивира� с посочва�е както �а 
прав�о, така и �а фактическо ос�ова�ие�� Неос�овател�о касацио��ият 
жалбопо�ател счита, че в случая е приложи�а ра�поре�бата �а чл�� �5, 
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ал�� 3 от ЗАП�� Налице е и�рич�а ра�поре�ба �а специал�ия �ако� (чл�� 38 
от ЗДОИ), която пре�виж�а посочва�е и �а фактическо ос�ова�ие в слу-
ча� �а отка��� Доколкото е��а от хипоте�ите �а отка� е и�е��о класифи-
цира�остта �а и�фор�ацията, и то посоче�а в пре�хо��ия �ако�ов текст 
(чл�� 37, ал�� �, т�� � от ЗДОИ), и�рич�ата воля �а �ако�о�ателя е била и в 
то�и случа� �а бъ�е посочва�о фактическото ос�ова�ие�� Приоритетът 
�а специал�ите �ако�ови ра�поре�би пре� общите и�ключва въ�-
�ож�остта �а прилага�е �а чл�� �5, ал�� 3 от ЗАП в ко�крет�ия случа��� 
При �алич�ата фактическа обста�овка и в съответствие с така и�ложе-
�ите �отиви, �астоящият съ�ебе� състав счита, че �а �а се поста�ови 
правил�о ре�е�ие по пов�иг�атия праве� спор, е �еобхо�и�о �а бъ�е 
и�яс�е� въпросът �а характера �а поиска�ата и�фор�ация, респ�� �а �а-
ко�осъобра��остта �а �е��ото класифицира�е�� Първои�ста�цио��ият 
съ� �е е и�пъл�ил процесуал�ото си �а�ълже�ие �а и��ири и събере 
фактите в та�и �асока, което съставлява съществе�о �ару�е�ие �а 
съ�опрои�во�стве�ите правила�� Пора�и това обжалва�ото ре�е�ие 
сле�ва �а бъ�е от�е�е�о и вър�ато �а ра�глеж�а�е от �руг състав �а 
СГС, ко�то �а и�вър�и �ължи�ата в случая проверка��

С огле� гореи�ложе�ото и �а ос�ова�ие чл�� 40, ал�� �,  
пр�� �-во от ЗВАС, Върхов�ият а��и�истративе� съ�, пето от�еле�ие 

РЕШИ:
 

ОТМЕНЯ ре�е�ие от �8��0����005 г�� по а���� ��� № �380/�004 г�� 
Софи�ския гра�ски съ�, III-то „�“ от�еле�ие�� 

ВРЪЩА �елото �а Софи�ския гра�ски съ� �а �ово ра�глеж�а�е от 
�руг състав при съобра�ява�е с ука�а�ията, �а�е�и с �астоящото ре�е�ие��  
Ре�е�ието �е по�лежи �а обжалва�е��

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/Ва�я А�чева

секретар: ЧЛЕНОВЕ:
/п/Юлия Ковачева 
/п/Ива� Ра�е�ков
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ДЕЛО
Йордан Тодоров  

(в. „168 часа“) 
срещу 

Министър на 
вътрешните работи
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Йордан Тодоров (в. „168 часа“)  
срещу Министър на вътрешните работи

 I инстанция – а.д. № 818/2007 г. на ВАС, Пето отделение
II инстанция – а.д. № 9280/2007 г. на ВАС,  

Петчленен състав – I колегия

Заявление:
Пре� �есец окто�ври �006 г�� Йор�а� То�оров – репортер във 

в�� „�68 часа“, по�ава �аявле�ие �а �остъп �о и�фор�ация �о �и�истъра 
�а вътре��ите работи, с което иска и�фор�ация, свър�а�а с от�ава�ето 
по� �ае� и после�ващата про�ажба �а жилище от ве�о�стве�ия жили-
ще� фо�� �а Дирекция „Материал�о-тех�ическо осигурява�е и соци-
ал�о обслужва�е“ (ДМТОСО) �а Ми�истерство �а вътре��ите работи 
(МВР)�� Иска�ата и�фор�ация е по�роб�о описа�а, както сле�ва:

Ре�е�ие �а жилищ�ата ко�исия �а ДМТОСО �а опре�еля�е сте-
пе�та �а жилищ�а �уж�а �а �ести�ата картотекира�и служители, чи-
ито �олби са ра�гле�а�и �а �асе�а�ие �а ко�исията;

И�готве�ият от жилищ�ата ко�исия �а ДМТОСО проект �а ра�п-
ре�еля�е �а �вете жилища;

Запове� �а �и�истъра �а вътре��ите работи �а утвърж�ава�е �а 
проекта �а ра�пре�еля�е �а �вете жилища;

Запове� �а �и�истъра �а �аста�ява�е по� �ае� �а служител в 
е��о от жилищата;

Запове� �а �и�истъра �а и�вър�ва�е �а про�ажба �а същото 
жилище��

Отказ:
С ре�е�ие от �есец �ое�ври �006 г�� �и�истърът �а вътре��ите 

работи и�рич�о отка�ва пре�оставя�е �а �остъп �о поиска�ата и�фор-
�ация�� Като ос�ова�ие �а отка�а е посоче� чл�� �3, ал�� � от Зако�а 
�а �остъп �о обществе�а и�фор�ация (ЗДОИ), споре� ко�то �оже �а 
бъ�е отка�а� �остъп �о служеб�а обществе�а и�фор�ация, която и�а 
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по�готвителе� характер и �я�а са�остоятел�о ��аче�ие�� Цитира�а е и 
ра�поре�бата �а чл�� 37, ал�� �, т�� � от ЗДОИ, съглас�о която �е по�лежи 
�а пре�оставя�е и�фор�ация, която �асяга и�тересите �а трето лице 
и липсва �еговото и�рич�о съгласие �а пре�оставя�ето є�� От�ел�о 
�и�истърът твър�и в ре�е�ието си, че поиска�ата и�фор�ация като 
цяло �е е свър�а�а с обществе�ия живот, а и�а часте� характер, пора-
�и което �остъп �о �ея �е се �ължи��

Жалба:
Отка�ът е обжалва� пре� Върхов�ия а��и�истративе� съ� 

(ВАС)�� В жалбата е посоче�о, че е�и�стве�о по от�о�е�ие и�фор-
�ацията, поиска�а с т�� � и � от �аявле�ието, е въ��ож�о �а се твър�и 
приложи�ост �а огра�иче�ието по чл�� �3, ал�� � от ЗДОИ�� Къ� �о-
�е�та �а поста�овява�е �а ре�е�ието �а отка� обаче е бил и�текъл 
�-го�и��ият срок �а �ащита, тъ� като по силата �а чл�� �3, ал�� 3 от 
ЗДОИ огра�иче�ието по ал�� � �е �оже �а се прилага сле� и�тича�е 
�а � го�и�и от съ��ава�ето �а и�фор�ацията�� Посочва се още, че в 
ко�крет�ия случа� по�овава�ето �а чл�� 37, ал�� �, т�� � от ЗДОИ е �еос-
�овател�о, тъ� като още в �аявле�ието си жур�алистът е отбеля�ал, 
че желае �а �у бъ�е пре�оставе� частиче� �остъп �о и�фор�ация, 
и�е��о като бъ�ат �аличе�и лич�ите �а��и �а служителите, картоте-
кира�и като �уж�аещи се, както и �а служителя, �аста�е� по� �ае� 
и �акупуващ описа�ото в �аявле�ието жилище�� Отбеля�а�о е също, 
че иска�ата и�фор�ация бе�спор�о е свър�а�а с обществе�ия живот 
в РБ по с�исъла �а чл�� � от ЗДОИ, тъ� като става въпрос �а ра�по-
реж�а�е с �е�вижи�и и�оти – �ържав�а собстве�ост�� 

Развитие пред I инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в е��о открито съ�еб�о �асе�а�ие и е обяве-

�о �а ре�ава�е�� 

Решение I инстанция:
С Ре�е�ие № 7483 от �� юли �007 г�� тричле�е� състав �а ВАС, 

Пето от�еле�ие, от�е�я отка�а �а �и�истъра и �у връща преписката 
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�а �ово прои��ася�е�� В �отивите си �агистратите посочват, че съоб-
ра��о пре��ета �а �аявле�ието по т�� � и �, и�фор�ацията попа�а в 
хипоте�ата �а чл�� �3, ал�� � от ЗДОИ – иска�ите �оку�е�ти и�ат по�-
готвителе� характер, тъ� като са съставе�и в ра�ките �а проце�ура 
по от�ава�е по� �ае� �а жилищ�и и�оти от ве�о�стве�ия фо�� �а 
МВР, а �а��ите, отра�е�и в �апове�ите, описа�и в т�� 3, 4 и 5 от �аявле-
�ието, покриват при��аците �а официал�а и�фор�ация, съставе�а по 
пово� �е��остта �а а��и�истратив�ия орга� при упраж�ява�е �а �ор-
�атив�о въ�ложе�ите �у фу�кциите по ра�пореж�а�е и управле�ие �а 
�е�вижи�ите и�оти �а повере�ото �у ве�о�ство�� Неправил�о обаче 
�а�ълже�ият субект се е по�овал �а огра�ичител�ата ра�поре�ба �а 
чл�� �3, ал�� � от ЗДОИ, �а �а откаже �остъп �о актовете �а ДМТОСО�� 
Та�и хипоте�а е приложи�а в ра�ките �а опре�еле�ия в �ако�а �ве-
го�и�е� срок от �о�е�та �а съ��ава�е �а служеб�ата и�фор�ация с 
по�готвителе� характер – чл�� �3, ал�� 3 от ЗДОИ�� В ра�глеж�а�ия слу-
ча�, къ� �атата �а и��ава�е �а обжалва�ия акт то�и срок е и�текъл и 
сле�овател�о е отпа��ало ос�ова�ието �а отка��� Колкото �о оста�ала-
та поиска�а и�фор�ация, то съ�иите отбеля�ват, че ра�поре�бата �а 
чл�� 3�, ал�� � от ЗДОИ категорич�о сочи, че в случаите, когато иска�ата 
обществе�а и�фор�ация се от�ася �о трето лице, съответ�ият орга� 
е �лъже� �а поиска и�рич�ото �у пис�е�о съгласие в 7-��еве� срок 
от регистрира�е �а �аявле�ието�� Търсе�ата и�фор�ация �есъ��е�о 
съ�ържа лич�и �а��и �а а�ресатите �а актовете и бе� тях�ото уве�о-
�ява�е �е е въ��ож�о орга�ът �а преце�и �али �а пре�остави търсе-
�ата и�фор�ация, респ�� в какъв обе��� В приложе�ата къ� �елото а�-
�и�истратив�а преписка обаче липсват �а��и �а�ълже�ият субект �а 
е уве�о�ил �асег�атите лица �а постъпилото �аявле�ие �а �остъп и �а 
поиска съгласието и� �а пре�остави �а �аявителя търсе�ата и�фор�а-
ция�� При това положе�ие поста�ове�ият отка�, �отивира� с липса �а 
съгласие от третите лица, е �е�ако�осъобра�е� и сле�ва �а се от�е�и, 
като се вър�е преписката �а а��и�истратив�ия орга� �а и�пъл�е�ие 
�а �а�ълже�ието �у по чл�� 3�, ал�� � от ЗДОИ��
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Касационна жалба:
Ре�е�ието �а ВАС, Пето от�еле�ие, е обжалва�о от �и�истъра 

�а вътре��ите работи пре� ВАС, Петчле�е� състав, с аргу�е�та, че 
с�ята �а �еправиле� и�во�а �а съ�а �а �ару�е�ие �а проце�урата при 
поста�овява�е �а отка�а�� 

Развитие пред II инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в е��о съ�еб�о �асе�а�ие и е обяве�о �а ре-

�ава�е��

Решение II инстанция:
С Ре�е�ие № ���57 от �5 �ое�ври �007 г�� петчле�е� състав �а 

ВАС, I-ва колегия, оставя в сила ре�е�ието �а пре�хо��ата и�ста�-
ция�� В �отивите си �агистратите и�цяло въ�прие�ат �ово�ите �а 
тричле��ия състав �а ВАС, като �обавят, че по чл�� 3� от ЗДОИ �е е 
пре�ви�е�о �а се поста�овява отка� �а �остъп �о обществе�а и�фор-
�ация по пре�положе�ие, че съгласие от �асег�атите от �ея лица �я�а 
�а бъ�е �а�е�о, а е въ�ложе�о �а�ълже�ие �а орга�а �а поиска такова 
съгласие��
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РЕШЕНИЕ 
 

№ 7483 
София, 11.07.2007 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният административен съд на Република България – Пето 
отделение, в съ�еб�о �асе�а�ие �а се�е��а�есети април �ве хиля�и и 
се��а го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКА ПАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ДОБРЕВА 
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА

при секретар А�елия Ста�кова и с участието

�а прокурора и�слу�а �окла�ва�ото

от съ�ията ЮЛИЯ КОВАЧЕВА

по а���� �ело № 8�8/�007.

Прои�во�ството е по чл�� �45 и сл�� от А��и�истратив�опроцесуа
л�ия ко�екс��

Обра�ува�о е по жалба �а Йор�а� Николов То�оров против от-
ка� �а �и�истъра �а вътре��ите работи �а �у пре�остави �остъп 
�о търсе�а и�фор�ация, обективира� в пис�о рег�� № 5576/06 от 
�0�������006 г�� В �ея се ра�виват �ово�и �а �е�ако�осъобра��ост �а ос-
поре�ия акт и се иска от�я�ата �у, като се вър�е преписката �а ор-
га�а с ука�а�ия �а пре�остави иска�ата и�фор�ация �а �аявителя�� 
Ми�истърът �а вътре��ите работи, чре� процесуал�ия си пре�ставител и�-
ра�ява ста�овище �а �еос�овател�ост �а жалбата и �оли �а се отхвърли��

Върхов�ият а��и�истративе� съ�, състав �а пето от�еле�ие, �а-
�ери, че жалбата е процесуал�о �опусти�а като по�а�е�а в �ако��ия 
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срок и от �а�леж�а стра�а�� За �а се прои��есе по съществото є, прие 
�а уста�ове�о сле��ото:

Жалбопо�ателят Йор�а� Николов То�оров е по�ал �аявле�ие �а 
�остъп �о обществе�а и�фор�ация вх��№ 5576/05���0���006 г�� �о �и-
�истъра �а вътре��ите работи, с което е поискал �а �у бъ�ат пре�о-
ставе�и сле��ите �оку�е�ти: ��� Ре�е�ие �а жилищ�ата ко�исия �а 
Дирекция“Материал�о-тех�ическо осигурява�е и социал�о обслуж-
ва�е“ (ДМТОСО) �а опре�еля�е степе�та �а жилищ�а �уж�а �а �ес-
ти�ата картотекира�и служители, чиито �олби са ра�гле�а�и �а �а-
се�а�ие �а ко�исията, прове�е�о �а �9���0���004 г��; ��� И�готве�ият от 
жилищ�ата ко�исия �а ДМТОСО проект �а ра�пре�еля�е �а �вете жи-
лища; 3�� Запове� �а �и�истъра �а вътре��ите работи �а утвърж�ава�е 
�а проекта �а ра�пре�еля�е �а �вете жилища; 4�� Запове� �а �и�истъ-
ра �а �аста�авя�е по� �ае� �а служител в описа�ия жилище� и�от; 5�� 
Запове� �а �и�истъра �а и�вър�ва�е �а про�ажба �а същия и�от��  
С обжалва�ото пис�о �и�истърът �а вътре��ите работи е отка�ал �а 
пре�остави търсе�ата и�фор�ация�� Споре� и�ложе�ите в акта �оти-
ви, посоче�ите в �аявле�ието �оку�е�ти �я�ат са�остоятеле� харак-
тер, тъ� като са част от проце�урата по и��ава�е �а и��иви�уале� а�-
�и�истративе� акт, с ко�то �а�е�о ве�о�стве�о жилище се пре�оставя 
�а �акупува�е или по� �ае�; и�фор�ацията �асяга и�тересите �а трети 
лица и �я�а тях�о и�рич�о пис�е�о съгласие; търсе�ата и�фор�а-
ция �е е свър�а�а с обществе�ия живот, а се от�ася �о част�и граж-
�а�ско-прав�и от�о�е�ия, пора�и което �остъп �о �ея �е се �ължи�� 
Съглас�о опре�еле�ието �а чл�� �, ал�� � от ЗДОИ, обществе�а и�фор�ация 
по с�исъла �а то�и �ако� е всяка и�фор�ация, свър�а�а с обществе�ия 
живот в Република България и �аваща въ��ож�ост �а граж�а�ите �а си 
съставят собстве�о ��е�ие от�ос�о �е��остта �а �а�ълже�ите по �ако�а 
субекти�� В чл�� �0 и чл�� �� от ЗДОИ се съ�ържа легал�ото опре�еле�ие �а 
ви�овете обществе�а и�фор�ация – официал�а и служеб�а�� По правило 
�остъпът �о служеб�а обществе�а и�фор�ация е свобо�е� с и�ключе�ие 
�а случаите, и�рич�о уре�е�и в �ако�а�� С ра�поре�бата �а чл�� �3, ал�� � от 
ЗДОИ е пре�ви�е�а въ��ож�ост �а огра�ичава�е �а �остъпа �о такава и�-
фор�ация, когато тя е свър�а�а с оператив�ата по�готовка �а актовете �а 
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орга�ите и �я�а са�остоятел�о ��аче�ие, а също и когато съ�ържа ��е�ия 
и по�иции във връ�ка с �астоящи и пре�стоящи преговори, во�е�и от орга�а 
или от �егово и�е, както и све�е�ия, свър�а�и с тях�� Огра�иче�ие �а пре-
�оставя�е �остъп �о обществе�а и�фор�ация се съ�ържа и в ра�поре�бата 
�а чл�� 3�, ал�� 4 от ЗДОИ – когато търсе�ата и�фор�ация �асяга трето лице��  
Условията и ре�а �а управле�ие и от�ава�е по� �ае� и ра�пореж�а�е с 
�е�вижи�и и�оти – част�а �ържав�а собстве�ост, включе�и във ве�о�с-
тве�ия жилищ�ия фо�� �а МВР са регла�е�тира�и в Наре�бата �а управ-
ле�ие, от�ава�е по� �ае� и ра�пореж�а�е с �е�вижи�и и�оти – част�а 
�ържав�а собстве�ост, включе�и във ве�о�стве�ия жилище� фо�� �а 
МВР�� Съобра��о пре��ета �а �аявле�ието по т�� � и �, и�фор�ацията 
попа�а в хипоте�ата �а чл�� �3, ал�� � от ЗДОИ – иска�ите �оку�е�ти и�ат 
по�готвителе� характер, тъ� като са съставе�и в ра�ките �а проце�ура 
по от�ава�е по� �ае� �а жилищ�и и�оти от ве�о�стве�ия фо�� �а МВР, 
а �а��ите, отра�е�и в �апове�ите, описа�и в т�� 3, 4 и 5 от �аявле�ието 
покриват при��аците �а официал�а и�фор�ация, съставе�а по пово� 
�е��остта �а а��и�истратив�ия орга� при упраж�ява�е �а �ор�атив�о 
въ�ложе�ите �у фу�кциите по ра�пореж�а�е и управле�ие �а �е�ви-
жи�ите и�оти �а повере�ото �у ве�о�ство�� В та�и връ�ка �отивите �а 
орга�а в оспоре�ия отка�, че иска�ата и�фор�ация �е притежава ха-
рактеристиките �а обществе�а и�фор�ация �е �а�ират опора в �ор-
�атив�ата уре�ба�� Неправил�о също �а�ълже�ият субект се е по�овал 
�а огра�ичител�ата ра�поре�ба �а чл�� �3, ал�� � от ЗДОИ, �а �а откаже 
�остъп �о актовете �а ДМТОСО�� Та�и хипоте�а е приложи�а в ра�ки-
те �а опре�еле�ия в �ако�а �ве го�и�е� срок от �о�е�та �а съ��ава�е 
�а служеб�ата и�фор�ация с по�готвителе� характер – чл�� �3, ал�� 3 от 
ЗДОИ�� В ра�глеж�а�ия случа� къ� �атата �а и��ава�е �а обжалва�ия акт 
то�и срок е и�текъл и сле�овател�о е отпа��ало ос�ова�ието �а отка���  
Правил�о а��и�истратив�ият орга� е приел, че търсе�ата обществе�а 
и�фор�ация �асяга и�тересите �а трети лица и пре�оставя�ето є е обвър-
�а�о с тях�ото съгласие�� Ре�е�ията �а жилищ�ата ко�исия и �апове�и-
те �а �и�истъра �а вътре��ите работи са пряко обвър�а�и с лич�остта 
и качеството �а служителите, участвали в проце�урата по от�ава�е по� 
�ае� и про�ажба �а жилищ�ите и�оти�� Ра�поре�бата �а чл�� 3�, ал�� � от 
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ЗДОИ категорич�о сочи, че в случаите, когато иска�ата обществе�а и�-
фор�ация се от�ася �о трето лице съответ�ият орга� е �лъже� �а поис-
ка и�рич�ото �у пис�е�о съгласие в 7-��еве� срок от регистрира�е �а 
�аявле�ието по чл�� �4�� Търсе�ата и�фор�ация �есъ��е�о съ�ържа лич-
�и �а��и �а а�ресатите �а актовете и бе� тях�ото уве�о�ява�е �е е въ�-
�ож�о орга�ът �а преце�и �али �а пре�остави търсе�ата и�фор�ация, 
респ�� в какъв обе��� В приложе�ата къ� �елото а��и�истратив�а пре-
писка обаче липсват �а��и �а�ълже�ият субект �а е уве�о�ил �асег�а-
тите лица �а постъпилото �аявле�ие �а �остъп и �а поиска съгласието и� 
�а пре�остави �а �аявителя търсе�ата и�фор�ация�� При това положе�ие 
поста�ове�ият отка�, �отивира� с липса �а съгласие от третите лица е �е-
�ако�осъобра�е� и сле�ва �а се от�е�и, като се вър�е преписката �а а��и-
�истратив�ия орга� �а и�пъл�е�ие �а �а�ълже�ието �у по чл�� 3�, ал�� � от 
ЗДОИ�� В �ависи�ост от по�ицията и� орга�ът сле�ва �а пре�стави �остъп 
�о и�фор�ацията по ре�а �а чл�� 3�, ал�� 3 от ЗДОИ или се прои��есе по �а-
явле�ието в хипоте�ата �а ал�� 4 от ра�поре�бата�� В то�и ко�текст �ово�и-
те �а жалбопо�ателя �а �е�ако�осъобра��ост �а обжалва�ия отка� пора�и 
�епре�оставя�е �а частиче� �остъп �о търсе�ата и�фор�ация къ� �асто-
ящия �о�е�т са преж�евре�е��о релевира�и и в т�� с��� – �еос�овател�и��  
Пре�ви� и�ложе�ото, обжалва�ият отка� сле�ва �а се от�е�и като �е�а-
ко�осъобра�е� и се вър�е а��и�истратив�ата преписка �а орга�а �а про-
и��ася�е по �аявле�ието �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация �а жал-
бопо�ателя, сле� провеж�а�е �а проце�урата по чл�� 3�, ал�� � от ЗДОИ�� 
Во�и� от гор�ото, Върхов�ият а��и�истративе� съ�, състав �а пето от-
�еле�ие,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ отка�а �а �и�истъра �а вътре��ите работи, обекти-
вира� в пис�о рег�� № 5576/06 от �0�������006 г��, �а пре�остави �остъп 
�о търсе�а и�фор�ация �а Йор�а� Николов То�оров по �аявле�ие �а 
�остъп �о обществе�а и�фор�ация вх��№ 5576/05���0���006 г�� 

ВРЪЩА а��и�истратив�ата преписка �а а��и�истратив�ия ор-
га� �а прои��ася�е съобра��о ука�а�ията, �а�е�и в �отивите �а �а-
стоящото ре�е�ие��
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Ре�е�ието �оже �а се обжалва в �4-��еве� срок от съобще�ието 
от стра�ите с касацио��а жалба пре� петчле�е� състав �а Върхов�ия 
а��и�истративе� съ���

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/Милка Па�чева

секретар: ЧЛЕНОВЕ:
/п/Диа�а Добрева 
/п/Юлия Ковачева
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Пре�и��о Р/О:

РЕШЕНИЕ 
 

№ 11257 
София, 15.11.2007 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният административен съд на Република България – 
Петчленен състав – I колегия, в съ�еб�о �асе�а�ие �а ос�и �ое�ври 
�ве хиля�и и се��а го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ШУМЕНСКА 
МАРУСЯ ДИМИТРОВА 
МИЛЕНА ЗЛАТКОВА 
АТАНАСКА ДИШЕВА

при секретар Григори�ка Любе�ова и с участието

�а прокурора А��а Ба�кова и�слу�а �окла�ва�ото

от съ�ията МАРУСЯ ДИМИТРОВА

по а���� �ело № 9�80/�007.

Прои�во�ство по чл�� �08 и сл�� АПК��
Касаторът Ми�истъра �а вътре��ите работи �оли �а бъ�е от-

�е�е�о ре�е�ие № 7483/����7���007г�� по а������� № 8�8/�007 г�� �а 
Върхов�ия а��и�истративе� съ�, тричле�е� състав, с което е от�е-
�е� отка� �а касатора �а пре�остави �остъп �о обществе�а и�фор-
�ация по �аявле�ие рег��№ж-5576/5���0���006г�� по описа �а ДКИАД-
МВР като �еправил�о�� По�ържа, че е �опус�ато касацио��о ос�о-
ва�ие �ару�е�ие �а �атериал�ия �ако��� За �а се пре�остави иска-
�ата и�фор�ация трябвало �а е �алице съгласие от трети лица, как-
вото �е е �а�е�о�� Моли отка�ът �а касатора �а бъ�е оставе� в сила�� 
Ответ�ика по касацио��ата жалба Йор�а� То�оров ре�ов�о при�ова� 
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�е и�праща пре�ставител�� Не е по�ал въ�раже�ие в �а�е�ия от съ�а 
срок�� Прокурорът от Върхов�а а��и�истратив�а прокуратура �а�ира 
касацио��ата жалба �а �еос�овател�а��

Върхов�ият а��и�истративе� съ�, петчле�е� състав като преце-
�и �опусти�остта �а касацио��ата жалба и и�ложе�ите в �ея от�е-
�ител�и ос�ова�ия по чл�� ��8 АПК, прие�а �а уста�ове�о сле��ото: 
Касацио��ата жалба е �опусти�а, по�а�е�а в срок, а ра�гле�а�а по 
същество е �еос�овател�а��

С обжалва�ото ре�е�ие ВАС, тричле�е� състав е от�е�ил отка� 
рег�� № 5576/�0�������006 г�� �а �и�истъра �а вътре��ите работи �а пре�о-
стави �остъп �о и�фор�ация �а Йор�а� То�оров по �аявле�ие �а �остъп 
�о обществе�а и�фор�ация вх��№ 5576/5���0���006 г�� и е вър�ал а��и�ис-
тратив�ата преписка �а �ово прои��ася�е с ука�а�ия �а се прове�е про-
це�урата по чл�� 3� ал�� � ЗДОИ�� В �отивите си тричле��ият състав �а 
ВАС е приел, че То�оров поискал �а �у бъ�ат пре�оставе�и ре�е�ие �а 
жилищ�ата ко�исия �а Дирекция“МТОСО“ от �9���0���004 г��, проект �а 
същата ко�исия �а ра�пре�еле�ие �а �ве жилища, �апове� �а каса-
тора �а утвърж�ава�е �а проект �а ра�пре�еле�ие �а �вете жилища, 
�апове� �а касатора �а �аста�ява�е по� �ае� в жилище и �апове� �а 
касатора �а и�вър�ва�е �а про�ажба �а това жилище�� В а��и�ист-
ратив�ият акт е прието, че поиска�ите �оку�е�ти и�ат по�готвите-
ле� характер в проце�ура по и��ава�е �а и��иви�уале� а��и�истра-
тиве� акт �а от�ава�е по� �ае� �а ве�о�стве�о жилище или покуп-
ката �у, и�фор�ацията �асяга и�тересите �а трети лица, които �е са 
�али съгласие �а пре�оставя�ето є, �я�а обществе� характер, а касае 
част�и граж�а�ско-прав�и от�о�е�ия, �а които и�фор�ация �е се 
�ължи�� Съ�ът е приел, че първите �ва �оку�е�та и�ат по�готвите-
ле� характер, �о тъ� като е и�текъл �-го�и��ият срок по чл�� �3 ал�� 3 
ЗДОИ �я�а ос�ова�ие �а се откаже пре�оставя�е �а и�фор�ацията 
по чл�� �3 ал�� � ЗДОИ�� Приел е също, че пре�оставя�ето по� �ае� �а 
ве�о�стве�и жилища и про�ажбата и� е уре�е�а в Наре�ба �а управ-
ле�ие, от�ава�е по� �ае� и ра�пореж�а�е с ве�о�стве�ия жилище� 
фо�� �а МВР, като и�фор�ацията �а �е��остта по приложе�ие �а �а-
ре�бата попа�а в обществе�ата и�фор�ация уре�е�а в чл�� �3 ЗДОИ 
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като служеб�а�� Приел е също, че правил�о а��и�истратив�ият орга� 
е преце�ил, че �а пре�оставя�е �а иска�ата и�фор�ация трябва �а е 
�алице съгласие от �асег�атите трети лица по чл�� 3� ал�� � ЗДОИ, �о 
а��и�истратив�ият орга� �е е и�пъл�ил проце�урата по чл�� 3� ал�� � 
ЗОДИ, ко�то и�исква орга�ът �а поиска пис�е�о съгласие от лицата, 
�а които се от�ася и�фор�ацията �а пре�оставя�е �а �остъп �о �ея�� 
Съ�ът е въ�приел фактическа обста�овка съобра�е�а с �ока�ателствата 
по �елото�� От правил�о уста�ове�ите факти тричле��ият състав �а ВАС 
е �аправил �ако�осъобра��и прав�и и�во�и�� По чл�� 3� ЗДОИ �е е пре�-
ви�е�о �а се поста�овява отка� �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация 
по пре�положе�ие, че съгласие от �асег�атите от �ея лица �я�а �а бъ�е 
�а�е�о, а е въ�ложе�о �а�ълже�ие �а орга�а �а поиска такова съгласие�� 
Ре�е�ието като правил�о сле�ва �а бъ�е оставе�о в сила�� По и�ло-
же�ите съображе�ия и �а ос�ова�ие чл�� ���, ал�� � АПК, Върхов�ият 
а��и�истративе� съ�, петчле�е� състав

РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА ре�е�ие №7483/����7���007г�� по а�������№8�8/

�007г�� �а Върхов�ия а��и�истративе� съ�, V от�еле�ие, тричле�е� 
състав��

Ре�е�ието �е по�лежи �а обжалва�е��

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/Фа�и На��е�ова

секретар: ЧЛЕНОВЕ:

/п/З�равка Шу�е�ска 
/п/Маруся Ди�итрова 
/п/Миле�а Златкова 
/п/Ата�аска Ди�ева
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ДЕЛО
Красимир Крумов  

(в. „Монитор“)  
срещу Областен  

управител Шумен
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Красимир Крумов (в. „Монитор“)  
срещу Областен управител Шумен

I инстанция – а.д. № 2113/2005 г., ВАС, Пето отделение

Заявление:
С пис�е�о �аявле�ие, по�а�е�о по ре�а �а ЗДОИ пре� �есец я�у-

ари �005 г��, жур�алистът от в�� „Мо�итор“ Краси�ир Кру�ов иска от 
област�ия управител �а Шу�е� �а �у бъ�е пре�оставе�а и�фор�ация 
от�ос�о проектите �а благоустро�ство �а територията �а областта (т�� 
�ар�� �алки �е�о�страцио��и проекти)�� По-ко�крет�о е поиска� спи-
сък �а о�обре�ите проекти с и�фор�ация �а и�пъл�ителя, по�и�пъл-
�ителя и ра��ера �а отпус�атите сре�ства�� 

Отказ:
Пис�е� отговор, с ко�то �аявителят е уве�о�е�, че в �о�е�та се по�-

готвя И�тер�ет стра�ица с и�фор�ация �а проектите в по�крепа �а реги-
о�ал�ото ра�витие в област Шу�е��� В отговора е посоче�о още, че при 
публикува�ето �а и�фор�ацията жур�алистът ще бъ�е уве�о�е� лич�о��

Жалба:
Отка�ът е обжалва� с аргу�е�та, че публикува�ето �а иска�ата 

и�фор�ация в И�тер�ет �е освобож�ава област�ия управител от �а-
�ълже�ието �а я пре�остави при поисква�е�� Още повече, че и�фор�а-
цията �е е публикува�а, пора�и което твър�е�ието �а област�ия упра-
вител и�а характер е�и�стве�о �а обеща�ие��

Развитие пред I инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в е��о съ�еб�о �асе�а�ие и обяве�о �а ре-

�ава�е��

Решение:
С ре�е�ие от окто�ври �005 г�� ВАС от�е�я отка�а и връща пре-

писката �а област�ия управител �а �ово прои��ася�е, при спа�ва�е 
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�а ука�а�ията, �а�е�и от съ�а�� В �отивите �а ре�е�ието съ�иите от-
беля�ват, че поиска�ата и�фор�ация бе�спор�о е обществе�а по с�и-
съла �а ЗДОИ, както и че в пис�ото �а област�ия управител липсват 
каквито и �а са �отиви по всяко е��о от иска�ията, фор�улира�и в 
�аявле�ието�� Магистратите посочват още, че получе�ият от �аявителя 
„отговор“ пре�ставлява ко�крет�о фор�ира�а от а��и�истратив�ия 
орга� воля �а отка�, която обаче �е е и�ра�е�а по пре�ви�е�ия в �ако�а 
ре�, т�� е�� отка�ът е поста�ове� по� фор�ата �а препоръка с �а�ере�ие 
�а осъществява�е в бъ�еще �а е��о по-�обро а��и�истратив�о-прав-
�о обслужва�е��

Ре�е�ието �е е обжалва�о и вли�а в сила��

Впоследствие областният управител изцяло предоставя на 
журналиста достъп до поисканата информация.
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РЕШЕНИЕ 
 

№ 9110 
София, 19.10.2005 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният административен съд на Република България – Пето 
отделение, в съ�еб�о �асе�а�ие �а пети окто�ври �ве хиля�и и пета 
го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА МИХАЙЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖАНЕТА ПЕТРОВА 
ТАНЯ ВАЧЕВА

при секретар Ма�ле� Дукова и с участието

�а прокурора А��а Ба�кова и�слу�а �окла�ва�ото

от съ�ията ТАНЯ ВАЧЕВА

по а���� �ело № ���3/�005. 

Прои�во�ството е по ре�а �а чл�� �� и сл�� от Зако�а �а Върхов�ия 
а��и�истративе� съ���

Обра�ува�о е по жалба от Краси�ир Алекса��ров Кру�ов от гр�� 
Шу�е� против отка�а �а област�ия управител �а Шу�е�ска област, 
обективира� в пис�о № 94 К-00-�/�9��0����005 го���, с което �у е отка-
�а� �остъп �о обществе�а и�фор�ация, ко�крети�ира�а в �аявле�ието 
от 5��0����005 го��� Твър�и се в жалбата, че а��и�истратив�ият орга� 
�е�ако�осъобра��о е поста�овил обжалва�ия отка�, тъ� като и�явле-
�ието в пис�ото, че иска�ата и�фор�ация �оже �а бъ�е потърсе�а в 
по�готвя� �а�апре� и�фор�ацио�е� са�т �а област�ата а��и�истра-
ция �е е �атериал�оправ�о ос�ова�ие �а отка� по Зако�а �а �остъп �о 
обществе�а и�фор�ация�� В то�и с�исъл се иска от�я�а �а поста�о-
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ве�ия отка� и връща�е �а а��и�истратив�ата преписка с ука�а�ия по 
тълкува�ето и прилага�ето �а �ако�а��

Ответ�икът �е е и�ра�ил ста�овище по жалбата�� 
Пре�ставителят �а Върхов�а а��и�истратив�а прокуратура �ава 

�отивира�о �аключе�ие �а ос�овател�ост �а жалбата��
Върхов�ият а��и�истративе� съ�, като преце�и по от�ел�о и в 

съвкуп�ост събра�ите по �елото �ока�ателства и съобра�и и�ложе�и-
те �ово�и, �а�ира жалбата �а ос�овател�а��

Прои�во�ството пре� а��и�истратив�ия орга� е �апоч�ало със 
�аявле�ие от Краси�ир Кру�ов № 94 К–00–/5��0����005 го���, с което �а-
явителят е поискал от област�ия управител �а Шу�е�ска област и�фор-
�ация (�а хартие� и �а електро�е� �осител) във ви� �а справка �осеж-
�о: списък �а �алките �е�о�страцио��и обекти �а област Шу�е� (и�е 
�а проекта и �аселе�о �ясто); списък �а в�осителите �а пре�ложе�ите 
�алки �е�о�страцио��и обекти; иска�и су�и от област�ата а��и�ис-
трация �а всеки е�и� проект; и�пъл�ител и по�и�пъл�ител �а всеки 
е�и� проект�� В хо�а �а съ�еб�ото прои�во�ство област�ият управител 
�а Шу�е�ска област е приложил �аявле�ия от юри�ически лица, с ко-
ито същите �е желаят ра�гласява�е �а обстоятелства около участието 
и� в проекти �а �е�о�страцио��и обекти �а територията �а областта�� 
С обжалва�ото пис�о № 94 К–00–�/�9��0����005 го��� а��и�истратив-
�ият орга� е уве�о�ил �аявителя, че ще и�а въ��ож�ост �а събере 
иска�ата и�фор�ация в по-късе� �о�е�т, при отваря�е �а и�фор�а-
цио�е� са�та �а Област�ата а��и�истрация�� Т�� е�� �алице е фор�ира�а 
воля �а отка� от пре�оставя�е �а иска�ата обществе�а и�фор�ация�� 
Ра�поре�бата �а чл�� � от Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�фор�а-
ция (ЗДОИ) съ�ържа легал�ата �ефи�иция �а по�ятието “обществе-
�а и�фор�ация“ – всяка и�фор�ация, свър�а�а с обществе�ия живот 
в РБългария, �аваща въ��ож�ост �а граж�а�ите �а �а си съставят 
собстве�о ��е�ие от�ос�о �е��остта �а �а�ълже�ите по �ако� су-
бекти�� Държав�ите орга�и по чл�� 3 �огат �а пре�оставят обществе-
�а и служеб�а и�фор�ация при опре�еле�и от �ако�а огра�иче�ия 
и пре�ви�е�а �а това �ароч�а проце�ура�� Бе�спор�о е, че иска�ата 
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и�фор�ация от жалбопо�ателя, по�роб�о описа�а в �аявле�ието, е 
обществе�а по с�исъла �а �ако�а�� Ос�ова�ията �а отка� от стра�а 
�а а��и�истратив�ия орга� са и�рич�о и�брое�и в чл�� 37 от ЗДОИ��  
В пис�ото �а област�ия управител липсват каквито и �а са �отиви 
по всяко е��о от иска�ията, фор�улира�и в �аявле�ието�� Съглас�о 
ра�поре�бата �а чл�� 38 от Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�фор-
�ация (ЗДОИ) отка�ът �а пре�оставя�е �а такава и�фор�ация сле�-
ва �а бъ�е поста�ове� с ре�е�ие, което �а съ�ържа фактическите и 
прав�и ос�ова�ия �а това, �ата и ре� �а �еговото обжалва�е�� Така 
получе�ия от �аявителя „отговор“ пре�ставлява ко�крет�о фор�и-
ра�а от а��и�истратив�ия орга� воля, която обаче �е е и�ра�е�а по 
пре�ви�е�ия в �ако�а ре��� Ето �ащо жалбата �а Краси�ир Кру�ов е 
ос�овател�а�� Поста�ове�ият отка� е �е�ако�осъобра�е� и сле�ва �а 
бъ�е от�е�е� пора�и �еспа�ва�е �а уста�ове�ата от �ако�а фор�а; 
съществе�и �ару�е�ия �а а��и�истратив�опрои�во�стве�ите прави-
ла и противоречие с �атериал�оправ�ите ра�поре�би – ос�ова�ия по 
чл�� ��, т�� �, 3, 4 от ЗВАС�� А��и�истратив�ата преписка сле�ва �а се 
вър�е �а област�ия управител �а Шу�е�ска област �а прои��ася�е 
по �а�леж�ия ре� при съобра�ява�е с ука�а�ията по �а�ължител�ото 
тълкува�е и прилага�е �а �ако�а�� От съ�ържащите се в преписката 
пис�е�и �ока�ателства се �авеж�а и�во� �а приложе�ие ра�поре�-
бите �а чл�� �7 или чл�� 37, ал�� �, т�� � от ЗДОИ�� Обжалва�ият отка� 
е поста�ове� по� фор�ата �а препоръка с �а�ере�ие �а осъществя-
ва�е в бъ�еще �а е��о по-�обро а��и�истратив�о-прав�о обслуж-
ва�е�� Ко�крет�ите �отиви по �аяве�ите от лицето иска�ия сле�ва �а 
бъ�ат и�ложе�и точ�о от стра�а �а ко�пете�т�ия орга��� При поста-
�овява�е �а ре�е�ието си, област�ият управител �ължи �отиви и в 
случа�, че ра�ре�ава частич�о �остъп �о обществе�а и�фор�ация��  
Пре�ви� и�ложе�ото сле�ва �а се от�е�и отка�а �а област�ия уп-
равител �а Шу�е�ска област �а пре�оставя�е �а �остъп �о обще-
стве�а и�фор�ация по �аявле�ието �а Краси�ир Кру�ов и пре-
писката �а се вър�е �а прои��ася�е съобра��о ука�а�ията �а съ�а�� 
Во�е� от гор�ото, Върхов�ият а��и�истративе� съ� 
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РЕШИ:
 

ОТМЕНЯ отка�а �а област�ия управител �а Шу�е�ска област, обек-
тивира� в пис�о № 94 К-00-�/�9�� 0��� �005 го��� �а пре�оставя�е �а 
обществе�а и�фор�ация по �аявле�ие № 94К-00-�/5�� 0��� �005 го��� от 
Краси�ир Алекса��ров Кру�ов от гр�� Шу�е� и ВРЪЩА преписката 
�а прои��ася�е от а��и�истратив�ия орга� съобра��о �а�е�ите ука�а-
�ия по тълкува�ето и прилага�ето �а �ако�а��

Ре�е�ието �оже �а се обжалва в �4-��еве� срок от съобще�ията 
�а стра�ите �а поста�овява�ето �у с касацио��а жалба пре� петчле-
�е� състав �а Върхов�ия а��и�истративе� съ���

 

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/Мари�а Миха�лова

секретар: ЧЛЕНОВЕ:
/п/Жа�ета Петрова 
/п/Та�я Вачева

�� 
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ДЕЛО
Национално движение 

„Екогластност“  
срещу Агенция  

за ядрено регулиране
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Национално движение „Екогластност“  
срещу Агенция за ядрено регулиране

I инстанция – а.д. № 6942/2006 г. на ВАС, Пето отделение
II инстанция – а.д. № 30538/2007 г. на ВАС,  

Петчленен състав – I колегия

Заявление:
Пре� �есец �а� �006 г�� �а�ест�ик-пре�се�ателят �а �ацио�ал-

�о �виже�ие „Екогласт�ост“ Петър Пе�чев по�ава �аявле�ие �о 
Аге�цията �а я�ре�о регулира�е (АЯР), с което иска �а �у бъ�е 
пре�оставе�а и�фор�ация, включваща първи и втори �окла�и �а 
АЕЦ „Ко�ло�у�“, �ае��о с всички приложе�ия, от�ос�о и�ци�е�та 
от � �арт �006 г�� �а Пети блок �а я�ре�ата це�трала, както и трети 
�окла� с приложе�ията, ако такъв е бил и�готве��� Осве� това са по-
иска�и копия от първо и второ уве�о�ява�е (респ�� и трето, ако и�а 
такова) �а Меж�у�аро��ата аге�ция �а ато��а е�ергия (МААЕ), 
�ае��о с всички приложе�ия��

Отказ:
Няколко ��и сле� постъпва�е �а �аявле�ието НД „Екоглас�ост“ е 

уве�о�е�о, че �а ос�ова�ие чл�� 3�, ал�� � от ЗДОИ и пора�и обстоятел-
ството, че част от иска�ата обществе�а и�фор�ация �асяга трето лице 
АЕЦ „Ко�ло�у�“ и е �еобхо�и�о �еговото и�рич�о пис�е�о съгласие, 
срокът �а прои��ася�е се у�ължава с �4 ��и�� Същевре�е��о е и�п-
рате�о и �апитва�е �о АЕЦ „Ко�ло�у�“ �али �ава съгласието си �а 
�аявителя �а бъ�е пре�оставе� �остъп �о �окла�ите�� На �7 �а� �006 г�� 
и�пъл�ител�ият �иректор �а я�ре�ата це�трала отговаря, че �е въ�ра-
�ява �а �аявителя �а бъ�ат пре�оставе�и и�готве�ите във връ�ка с и�-
ци�е�та �окла�и, �о �е �ава съгласие �а �остъп �о приложе�ията къ� 
тях�� На 3� �а� �006 г�� пре�се�ателят �а АЯР и�праща �а �аявителя 
пис�о, в което е въ�прои�ве�е�о �есъгласието �а АЕЦ „Ко�ло�у�“ и е 
пре�оставе� частиче� �остъп са�о �о описа�ите �окла�и (бе� прило-
же�ията), както и �о уве�о�ле�ията �о МААЕ��
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Жалба:
Отка�ът е обжалва� пре� Върхов�ия а��и�истративе� съ� (ВАС)�� 

В жалбата е посоче�о, че �а �а бъ�е потърсе�о съгласие �а трето лице, 
трябва �а се уста�ови �асег�атост �а �егови права или �ако��и и�те-
реси от ра�крива�ето �а опре�еле�и све�е�ия�� Сле�и такава преце�ка 
�а е и�вър�ва�а от а��и�истратив�ия орга� �е се откриват в �отиви-
те �а обжалва�ото ре�е�ие�� Не става яс�о �ащо е с�ет�ато, че с иска-
�ето �а �остъп се �асягат права или �ако��и и�тереси �а трето лице и 
кои точ�о све�е�ия се въ�прие�ат като �асягащи те�и права и �ако��и 
и�тереси�� В случая �е става въпрос �а и�фор�ация, която се от�ася 
�о трето лице, а която е съ��а�е�а от трето лице�� Та�и и�фор�ация �е 
се от�ася къ� лицето, а къ� ра�сле�ва�ето и а�али�а �а и�ци�е�та в 
я�ре�ата це�трала, както е очеви��о�� Сле�овател�о приложе�ието �а 
чл�� 3� от ЗДОИ е по �ачало �еправил�о в случая�� Не е съобра�е�а и 
ра�поре�бата �а чл�� �0, ал�� 4 от Зако�а �а опа�ва�е �а окол�ата сре�а 
(ЗООС), споре� която трябва �а се в�е�е пре�ви� преобла�аващият об-
ществе� и�терес от пре�оставя�ето �а и�фор�ацията�� Да��и �а е при-
ложе�а та�и �ор�а по �елото �я�а�� Обществе�ият и�терес е �есъ��е�, 
сле� като става въпрос �а и�ци�е�т в я�ре�а це�трала, при това от вто-
ра степе� по скалата �а IN�S (Inte�nationa�� N�c��ea� �vent Sca��e), което 
обуславя и �еобхо�и�ост от уве�о�ява�е �а обществото��

Развитие пред I инстанция:
При първото ра�глеж�а�е �а �елото пре� �ое�ври �006 г�� същото 

е отложе�о, тъ� като съ�еб�ият състав преце�ява, че по �елото сле�ва 
�а бъ�е ко�ституира�а като �аи�тересова�а стра�а „АЕЦ Ко�ло�у�“ 
ЕАД�� Впосле�ствие, �а �3 я�уари �007 г�� �елото е ра�гле�а�о в е��о 
открито съ�еб�о �асе�а�ие и е обяве�о �а ре�ава�е��

Решение I инстанция:
С Ре�е�ие № ��78 от � февруари �007 г�� състав �а ВАС, Пето 

от�еле�ие, от�е�я частич�ия отка� �а АЯР и връща преписката �а 
�ово прои��ася�е�� Магистратите ко�статират, че �е е яс�о �ащо АЯР 
е ре�ила, че са �асег�ати права и и�тереси �а АЕЦ „Ко�ло�у�“ и ги 
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е питала �а съгласие�� Логич�о споре� тях е пре�положе�ието, че как-
то �окла�ите, така и приложе�ията включват �а��и �а ра�сле�ва�ето 
и �е �оже �а се пре�ю�ира, че в тях се съ�ържа �якаква �ащите�а от 
�ако� та��а��

Касационна жалба:
Ре�е�ието е обжалва�о от пре�се�ателя �а АЯР пре� ВАС, 

Петчле�е� състав�� В жалбата е посоче�о, че преце�ката �али и�фор-
�ацията �асяга и�тересите �а третото лице е �аправе�а от са�ото тре-
то лице и �е е �еобхо�и�о АЯР �а �отивира отка�а си с квалифицира-
�е �а ви�а �а отка�а�ата и�фор�ация��

Развитие пред II инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в е��о открито съ�еб�о �асе�а�ие пре� ю�и 

�007 г�� и е обяве�о �а ре�ава�е�� От я�ре�ата це�трала пре�ставят час-
ти от �оговор с руска фир�а �а проектира�е, и�готвя�е и въвеж�а�е 
в експлоатация �а приво�и СУЗ 5 и 6 ЕБ – същите �ащит�и орга�и, 
��ачител�а част от които са преста�али �а фу�кцио�ират �а � �арт 
�006 г�� Споре� са�ия �оговор, всичко свър�а�о с и�пъл�е�ието �у е 
ко�фи�е�циал�о��

Решение II инстанция:
С Ре�е�ие № 6858 от � юли �008 г�� ВАС, Петчле�е� състав, ос-

тавя в сила ре�е�ието �а пре�хо��ата и�ста�ция�� Магистратите от-
хвърлят аргу�е�тите �а АЯР и я�ре�ата це�тралата и потвърж�ават, 
че иска�ето �а съгласие �а трето лице �е е ос�ова�ие �а отка� �а бъ�е 
пре�оставе�а и�фор�ация, която по своя характер е обществе�а�� 



�00

ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА

РЕШЕНИЕ 
 

№ 1178 
София, 02.02.2007 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният административен съд на Република България – Пето 
отделение, в съ�еб�о �асе�а�ие �а �ва�есет и трети я�уари �ве хиля-
�и и се��а го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДОБРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА 
МАРИЕТА МИЛЕВА

при секретар А�елия Ста�кова и с участието

�а прокурора Нестор Несторов и�слу�а �окла�ва�ото

от пре�се�ателя ДИАНА ДОБРЕВА

по а���� �ело № 694�/�006. 

Прои�во�ството е по чл�� �� и сл�� от Зако�а �а Върхов�ия а��и-
�истративе� съ� (ЗВАС) във връ�ка с чл�� 40, ал�� � от Зако�а �а �остъп 
�о обществе�а и�фор�ация (ЗДОИ)��

Обра�ува�о е по по�а�е�а в срок жалба �а Нацио�ал�о �виже�ие 
„Екоглас�ост“ гр�� София срещу частич�ия отка� �а Аге�цията �а я�ре-
�о регулира�е (АЯР), обективира� в пис�о № 9�-00-98/3���05���006 г��, 
�а пре�оставя�е �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация�� По��ържа се, 
че �е�ако�осъобра��о е отка�а�о �а �аявителя �а получи �ае��о с пре-
�оставе�ите �у �окла�и �а събитието от 0���03���006 г�� �а Пети е�ерго-
блок �а АЕЦ „Ко�ло�у�“ и поиска�ите приложе�ия къ� същите��

Ответ�икът оспорва жалбата и �оли �а се остави бе� уваже�ие��
Заи�тересова�ата стра�а АЕЦ „Ко�ло�у�“ �е е в�ела ста�овище��
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Пре�ставителят �а Върхов�ата а��и�истратив�а прокуратура 
�ава �аключе�ие �а ос�овател�ост �а по�а�е�ата жалба�� 

Върхов�ият а��и�истративе� съ�, състав �а пето от�еле�ие, като 
обсъ�и събра�ите по �елото �ока�ателства, �а�ира жалбата �а проце-
суал�о �опусти�а, а по същество �а ос�овател�а��

Ви��о е от �аявле�ието, по�а�е�о �а 08��05���006 г��, че �а ос�о-
ва�ие ЗДОИ жалбопо�ателят е поискал от АЯР пре�оставя�ето �а 
обществе�а и�фор�ация, включваща първи и втори �окла�и �а АЕЦ 
„Ко�ло�у�“, �ае��о с всички приложе�ия, от�ос�о и�ци�е�та �а 
0���03���006 г�� �а Пети блок, както и трети �окла� с приложе�ията, ако 
такъв е бил и�готве��� Осве� това са поиска�и копия от първо и вто-
ро уве�о�ява�е (респ�� и трето, ако и�а такова) �а Меж�у�аро��ата 
аге�ция �а ато��а е�ергия (МААЕ), �ае��о с всички приложе�ия��  
Няколко ��и сле� постъпва�е �а �аявле�ието НД „Екоглас�ост“ е било 
уве�о�е�о, че �а ос�ова�ие чл�� 3�, ал�� � от ЗДОИ и пора�и обстоя-
телството, че част от иска�ата обществе�а и�фор�ация �асяга трето 
лице – АЕЦ „Ко�ло�у�“ и е �еобхо�и�о �еговото и�рич�о пис�е�о 
съгласие, срокът �а прои��ася�е се у�ължава с �4 ��и�� Същевре�е��о 
е било и�прате�о и �апитва�е �о АЕЦ „Ко�ло�у�“ �али �ава съгла-
сието си �а �аявителя �а бъ�е пре�оставе� �остъп �о �окла�ите�� На 
�7��05���006 г�� и�пъл�ител�ият �иректор �а я�ре�ата це�трала е отгово-
рил, че �е въ�ра�ява �а �аявителя �а бъ�ат пре�оставе�и и�готве�ите 
във връ�ка с и�ци�е�та �окла�и, �о �е �ава съгласие �а �остъп �о при-
ложе�ията къ� тях�� На 3���05���006 г�� пре�се�ателят �а АЯР е и�пратил 
процес�ото пис�о, в което е въ�прои�ве�е�о �есъгласието �а АЕЦ 
„Ко�ло�у�“ и е пре�оставе� частиче� �остъп са�о �о описа�ите �о-
кла�и (бе� приложе�ията), както и �о уве�о�ле�ията �о МААЕ, като 
те�и �оку�е�ти са пре�оставе�и �а �виже�ието �а хартие� �осител�� 
При те�и �ока�ателства съ�ът счита частич�ия отка� �а АЯР �а �е�а-
ко�осъобра�е��� Ня�а спор, че търсе�ата и�фор�ация е обществе�а 
по своя характер�� Пора�и липсата �а каквито и �а е �отиви, �е е яс�о 
�ащо се�ира�ият �а�ълже� субект по ЗДОИ е счел, че с иска�ето се 
�асягат права или �ако��и и�тереси �а трето лице, както и �е е яс�о 
кои точ�о све�е�ия се въ�прие�ат като такива от третото лице и �ащо�� 
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Споре� съ�ържа�ието �а чл�� 3�, ал�� � от ЗДОИ същият е приложи�, 
когато иска�ата и�фор�ация се от�ася �о трето лице, като то�и и�во� 
�е сле�ва �а�ължител�о от факта, че тя �а е съ��а�е�а от това трето 
лице�� Логич�о в случая е пре�положе�ието, че както �окла�ите, така 
и приложе�ията включват �а��и �а ра�сле�ва�ето и а�али�а �а и�-
ци�е�та в я�ре�ата це�трала�� Не �оже обаче �а се пре�ю�ира, че тя 
ра�крива специфич�и �а��и �а същата или че в иска�ите приложе�ия 
къ� �окла�ите и�а �апри�ер и�фор�ация, която би �огла �а се квали-
фицира като търговска та��а, служеб�а и/или �руга та��а, тоест като 
класифицира�а и�фор�ация�� Ако тя е такава, �ащитата є би сле�вало 
�а бъ�е обос�ова�а �а �руго ос�ова�ие по ЗДОИ, а �е �а чл�� 3�, ал�� � 
от същия �ако�, ко�то са� по себе си �е е ос�ова�ие �а отка��� Осве� 
това, при �еполучава�е �а съгласие от третото лице или при и�риче� 
отка� �а се �а�е съгласие, съответ�ият орга� �оже �а пре�остави ис-
ка�ата обществе�а и�фор�ация в обе� и по �ачи�, ко�то �а �е ра�кри-
ва и�фор�ацията, от�асяща се �о третото лице – чл�� 3�, ал�� 4 от ЗДОИ��  
Пора�и и�ложе�ото, частич�ият отка� �а АЯР, обективира� в обжал-
ва�ото пис�о, сле�ва �а бъ�е от�е�е�, а �елото �а бъ�е вър�ато като 
преписка �а същия орга� �а �ово прои��ася�е в �еуваже�ата част �а 
�аявле�ието �а НД „Екоглас�ост“�� При повтор�ото �у ра�глеж�а�е 
АЯР сле�ва �а преце�и ос�овател�остта и �а �аве�е�ите �а първи път 
пре� съ�а �ово�и, че търсе�ата и�фор�ация е такава �а окол�ата сре�а 
и �али е приложи� субси�иар�о Зако�а �а опа�ва�е �а окол�ата сре�а�� 
Така �отивира� и �а ос�ова�ие чл�� �8 от ЗВАС във връ�ка с чл�� 4�, ал�� 3 
от ЗАП, Върхов�ият а��и�истративе� съ�, пето от�еле�ие,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ частич�ия отка� �а Аге�цията �а я�ре�о регулира�е, 
обективира� в пис�о № 9�-00-98/3���05���006 г��, �а пре�оставя�е �а �о-
стъп �о обществе�а и�фор�ация �а �аявителя Нацио�ал�о �виже�ие 
„Екоглас�ост“ гр�� София��

ВРЪЩА �елото като преписка �а Аге�цията �а я�ре�о регулира-
�е �а �ово прои��ася�е съобра��о �а�е�ите от съ�а ука�а�ия��
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РЕШЕНИЕТО �оже �а се обжалва с касацио��а жалба пре� пет-
чле�е� състав �а Върхов�ия а��и�истративе� съ� в �4 ��еве� срок от 
съобщава�ето �у��

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/Диа�а Добрева

секретар: ЧЛЕНОВЕ:
/п/Юлия Ковачева 
/п/Мариета Милева
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РЕШЕНИЕ 
 

№ 6858 
София, 02.07.2007 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният административен съд на Република България – 
Петчленен състав – I колегия, в съ�еб�о �асе�а�ие �а четири�а�е-
сети ю�и �ве хиля�и и се��а го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕРКА КОЦЕВА 
ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ 
РУМЯНА МОНОВА 
ДОНКА ЧАКЪРОВА

при секретар Мария Попи�ска и с участието

�а прокурора Мария Ка�е�ска и�слу�а �окла�ва�ото

от съ�ията ДОНКА ЧАКЪРОВА

по а���� �ело № 3053/�007.

Прои�во�ството е по чл�� �08 и сл�� от А��и�истратив�опроцесуале� 
ко�екс (АПК) във връ�ка с чл�� 40, ал�� � от Зако�а �а �остъп �о обществе-
�а и�фор�ация (ЗДОИ)�� Постъпила е касацио��а жалба от Аге�цията 
�а я�ре�о регулира�е (АЯР) против Ре�е�ие № ��78/0���0���07 г�� по 
а�������694�/06г�� по описа �а Върхове� а��и�истративе� съ�, Пето 
от�еле�ие, с което е от�е�е� частиче� отка� �а АЯР, обективира� в 
пис�о № 9�-00-98/3���05��06г��, �а пре�оставя�е �а �остъп �о обществе-
�а и�фор�ация �а �аявителя Нацио�ал�о �виже�ие „Екоглас�ост“ и е 
вър�ато �елото като преписка �а АЯР �а �ово прои��ася�е съобра��о 
�а�е�ите от съ�а ука�а�ия�� И�ложе�и са �ово�и �а �еправил�ост �а 
ре�е�ието пора�и �ару�е�ие �а �атериал�ия �ако� и �еобос�ова-
�ост�� Касаторът иска от�я�ата съ�еб�ото ре�е�ие и поста�овява�е 
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�руго ре�е�ие по същество �а спора, с което �а се отхвърли жалбата 
�а Нацио�ал�о �виже�ие „Екоглас�ост“�� По�роб�и съображе�ия в по�-
крепа �а ста�овището си и�лага в касацио��ата жалба�� Не прете��ира 
�аплаща�е �а юриско�султско въ��аграж�е�ие��

Ответ�икът Нацио�ал�о �виже�ие „Екоглас�ост“ оспорва каса-
цио��ата жалба�� По�роб�о �отивира ста�овището си в пис�е�а �ащи-
та�� Не прете��ира ра��оски��

Заи�тересова�ата стра�а АЕЦ „Ко�ло�у�“ в�е�а ста�овище �а 
ос�овател�ост �а касацио��ата жалба��

Прокурорът от Върхов�а а��и�истратив�а прокуратура �аявява 
ста�овище �а �еос�овател�ост �а касацио��ата жалбата��

Върхов�ият а��и�истративе� съ�, петчле�е� състав �а Първа ко-
легия, счита, че касацио��ата жалба е по�а�е�а от �а�леж�а стра�а и в 
срок, �а което е процесуал�о �опусти�а, като ра�гле�а�а по същество 
е �еос�овател�а пора�и сле��ите съображе�ия:

С обжалва�ото Ре�е�и №��78/0���0���07 г�� по а������� 694�/06 г�� по 
описа �а Върхове� а��и�истративе� съ�, Пето от�еле�ие, е от�е�е� 
частиче� отка� �а АЯР, обективира� в пис�о № 9�-00-98/3���05��06 г��, 
�а пре�оставя�е �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация �а �аявителя 
Нацио�ал�о �виже�ие „Екоглас�ост“ и е вър�ато �елото като пре-
писка �а АЯР �а �ово прои��ася�е съобра��о �а�е�ите от съ�а ука-
�а�ия�� Съ�ът е �отивирал ре�е�ието си �а от�я�а �а отка�а �а бъ�ат 
пре�оставе�и приложе�ията къ� �окла�ите �а събитието от 0���03��06 г�� 
�а Пети е�ергоблок �а АЕЦ „Ко�ло�у�“ с уста�ове�ата от �его фак-
тическа обста�овка, че е по�а�е�о ре�ов�о �аявле�ие �а 08��05��06 г�� 
от „НД „Екоглас�ост“ �о АЯР �а пре�оставя�е �а обществе�а и�-
фор�ация, включваща първи и втори �окла�и �а АЕЦ „Ко�ло�у�“, 
�ае��о с всички приложе�ия, от�ос�о и�ци�е�та �а 0���03���006 г�� �а 
Пети блок, както и трети �окла� с приложе�ията, ако такъв е бил 
и�готве��� Осве� това са поиска�и копия от първо и второ уве�о-
�ява�е (респ�� и трето, ако и�а такова) �а Меж�у�аро��ата аге�ция 
�а ато��а е�ергия (МААЕ), �ае��о с всички приложе�ия, �о �е �у 
е пре�оставе�а цялата поиска�а и�фор�ация�� Споре� тричле��ия 
състав �а ВАС касаторът се е по�овал �а ра�поре�бата �а чл�� 3�, 
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ал�� � от ЗДОИ и обстоятелството, че част от иска�ата обществе�а 
и�фор�ация �асяга трето лице – АЕЦ „Ко�ло�у�“, което �е е �ало 
пис�е�о съгласие, с което е �опус�ал �ару�е�ие �а �атериал�ия �а-
ко��� Цитира�ата от АЯР прав�ата �ор�а �а чл�� 3�, ал�� � от ЗДОИ 
�е е ос�ова�ие �а отка� �а бъ�е пре�оставе�а и�фор�ация, която по 
своя характер е обществе�а��

Така поста�ове�ото ре�е�ие е правил�о, �ако�осъобра��о и 
обос�ова�о��

Касацио��ата и�ста�ция �а�ира, че правил�о е от�е�е� частич-
�ия отка� �а АЯР, като �аве�е�ите в касацио��ата жалба �ово�и от-
�ос�о съществува�е �а �руги обстоятелства, споре� които �е сле�ва 
�а бъ�е пре�оставя� �остъп �о приложе�ията къ� пре�оставе�ите 
�оку�е�ти, �е �огат �а бъ�ат обсъж�а�и като ос�ова�ия �а �е�ако-
�осъобра��ост �а съ�еб�ото ре�е�ие��

Съглас�о чл�� ��0 от АПК касацио��ата и�ста�ция преце�я-
ва прилага�ето �а �атериал�ия �ако� въ� ос�ова �а фактите, ус-
та�ове�и от първои�ста�цио��ия съ� в обжалва�ото ре�е�ие�� 
Твър�е�ието, че и�фор�ацията, която �е е пре�оставе�а пре�став-
лява служеб�а и търговска та��а �е е било пре��ет �а уста�овява�е 
и �ока�ва�е в съ�еб�ото прои�во�ство пре� тричле��ия състав, пора�и 
което и �е сле�ва �а бъ�е а�али�ира�о в �астоящата фа�а �а процеса�� 
Фактически е�и�стве�ото ос�ова�ие �а поста�овява�е �а от�е�е�ия 
частиче� отка� е липсата �а пис�е�о съгласие от АЕЦ „Ко�ло�у�“, �а 
което отговаря като прав�о ос�ова�ие ра�поре�бата �а чл�� 37, ал�� � от 
ЗДОИ, �о �е е посоче�а в пис�о 9�-00-98/3���05��06г�� �а АЯР�� Правил�о 
тричле��ият съ�ебе� състав е уста�овил, че в пис�ото �е се съ�ъ-
ржат �отиви от�ос�о �аличието �а �асяга�е �а и�тереси �а трето 
лице, �а �а е �еобхо�и�о �еговото съгласие�� Съ�ът �е �оже �а пре-
�ю�ира, че �остъпът би ра�крил специфич�а и�фор�ация, ко�то �а 
�асяга и�тереси �а трето лице, респектив�о, че та�и и�фор�ация 
пре�ставлява служеб�а или търговска та��а�� И�е��о по те�и пра-
вил�и съображе�ия е от�е�е� оспоре�ия частиче� отка� и е вър�ато 
�елото като преписка �а АЯР �а �ово прои��ася�е при обсъж�а�е �а 
всички от�оси�и факти�� 
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По и�ложе�ите съображе�ия касацио��ата и�ста�ция �а�ира, 
че обжалва�ото ре�е�ие като правил�о и �ако�осъобра��о сле�ва �а 
бъ�е оставе�о в сила�� 

По во�е�е �а �елото ответ�икът �е е �аправил ра��оски, �е ги пре-
те��ира, �а което с огле� и�хо�а �а спора �е сле�ва �а бъ�ат присъж�а�и�� 
По и�ложе�ите съображе�ия и �а ос�ова�ие чл�� ���, ал�� �, пре�л�� � от 
АПК Върхов�ият а��и�истративе� съ�, петчле�е� състав, 

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Ре�е�ие №��78/0���0���07г�� по а�������694�/06г�� 
по описа �а Върхове� а��и�истративе� съ�, Пето от�еле�ие��

РЕШЕНИЕТО �е по�лежи �а обжалва�е��

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/Па�а�от Ге�ков

секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/Бисерка Коцева 
/п/Йор�а� Ко�ста�ти�ов 
/п/Ру�я�а Мо�ова 
/п/До�ка Чакърова
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ДЕЛО
Росен Босев  

(в. „Капитал“)  
срещу  

директора на 
Правителствена  

информационна служба
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Росен Босев (в. „Капитал“) срещу директора  
на Правителствена информационна служба

 I инстанция – а.д. № 03528/2006 г. на СГС, III-б състав

Заявление:
На 5 април �006 г�� Росе� Босев по�ава �аявле�ие �а �остъп �о и�-

фор�ация �о Ми�истерство �а �ържав�ата а��и�истрация и а��и�ис-
тратив�ата рефор�а (МДААР), с което иска �а �у бъ�е пре�оставе�а 
и�фор�ация �а �оговорите, сключе�и от �и�истър Ди�итър Калчев с 
фир�ата „Ма�крософт“, �а �ае�а�ето �а софтуер�и лице��и �а �уж-
�ите �а �ържав�ата а��и�истрация�� По-точ�о жур�алистът иска и�-
фор�ация �а условията, при които са сключе�и те�и �оговори, както и 
копия от са�ите �оговори��

Десет ��и по-къс�о глав�ият секретар �а МДААР и�праща �а г-� 
Босев отговор, с ко�то го уве�о�ява, че въпрос�ите �оговори били 
сключе�и от бив�ия �и�истър �а �ържав�ата а��и�истрация г-� 
Калчев, ко�то е �е�ствал като пре�ставител �а а��и�истрацията �а 
Ми�истерски съвет, пора�и което МДААР �е било стра�а по �ого-
ворите и �е ра�полагало с тях�� По те�и причи�и МДААР препраща 
�аявле�ието �а отговор в Ми�истерски съвет�� 

На �8 април �006 г�� �иректорът �а Правителстве�а и�фор�аци-
о��а служба (ПИС) г-жа Та�я Ге�ева уве�о�ява с пис�о жур�алиста, 
че иска�ата и�фор�ация ще �у бъ�е пре�оставе�а, �о �а по�готовката 
є е �еобхо�и�о �опъл�ител�о вре�е, като по та�и причи�а и �а ос-
�ова�ие чл�� 30, ал�� � от Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация 
(ЗДОИ) срокът �а пре�оставя�ето є ще бъ�е увеличе� с �0 ��и�� 

Отказ:
Точ�о сле� �есет ��и – �а 8 �а� �006 г��, Росе� Босев получава 

�е иска�ата и�фор�ация, а пис�е�о ре�е�ие �а отка�, по�писа�о 
от същата г-жа Та�я Ге�ева�� В отка�а е посоче�о, че ...условията, 
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при които са подписани договорите за уреждане ползването от 
държавната администрация на РБ на софтуерни продукти на 
„Майкрософт“, както и самият договор, представляват търгов-
ска тайна. Предоставянето на информацията относно условия-
та на договора би могло да доведе до нелоялна конкуренция между 
търговци, доколкото договорните условия са съобразени със специ-
фичните потребности на държавната администрация, съдържат 
клаузи за безплатно обучение на служители от системата на дъ-
ржавната администрация и други специални условия��

Жалба:
Отка�ът е обжалва� пре� Софи�ски гра�ски съ� (СГС)�� В жал-

бата е посоче�о, че споре� Зако�а �а �ащита �а ко�куре�цията (ЗЗК) 
търговска та��а �огат �а бъ�ат факти, свързани със стопанска дей-
ност, чието предоставяне е в противоречие с добросъвестната тъ-
рговска практика и уврежда или може да увреди интересите на 
конкурентите в отношенията помежду им или в отношенията им 
с потребителите. В обжалва�ия отка� се сочи е��а от хипоте�ите, 
а и�е��о, че пре�оставя�ето �а и�фор�ацията от�ос�о условията �а 
�оговора би �огло �а �ове�е �о �елоял�а ко�куре�ция �еж�у търгов-
ци�� Същевре�е��о обаче �е се сочат факти, които �а и�яс�яват каква 
вре�а би прои�текла �а част�ата фир�а��

Развитие пред I инстанция:
На �9 �арт �007 г�� �елото е ра�гле�а�о от състав �а СГС, ко�то 

обаче ко�статира, че в преписката �е са �алице �а��и �а ко�пете�-
т�остта �а лицето, по�писало отка�а, т�� е�� �иректорът �а ПИС�� (Тук 
следва да бъде уточнено, че по реда на ЗДОИ задължението за про-
изнасяне по заявления за достъп до информация е за ръководителя 
на съответната институция. За да може друго лице да се произна-
ся по такива заявления, е необходимо същото да бъде изрично упъл-
номощено. В случая с Министерски съвет това е направено още по 
времето, когато министър-председател беше Иван Костов, който 
със своя заповед упълномощава директорът на ПИС да се произнася 
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по заявления за достъп до информация. Това обаче съдът не е длъ-
жен да го знае, но пък ПИС е длъжна да предоставя тази заповед 
по всяко дело срещу неин отказ да се предостави информация.) Ето 
�ащо, �а �асе�а�ието пре� �есец �арт �елото е отложе�о �а ю�и, с 
ука�а�ия �а ПИС �а пре�остави �а съ�а съответ�ите �а��и�� Меж�у 
�ругото сле�ва �а бъ�е отбеля�а�о обстоятелството, че �а това съ�еб-
�о �асе�а�ие �е се явява пре�ставител �а ПИС��

На �5 ю�и �007 г�� �елото от�ово е ра�гле�а�о от състав �а СГС, 
ко�то ко�статира �е са�о, че ПИС от�ово �е и�праща пре�ставител, 
�о и че �е са и�пъл�е�и съ�еб�ите ука�а�ия от пре�хо��ото �асе�а-
�ие�� Това става причи�а �а �ово отлага�е �а �елото, то�и път �а �е-
сец окто�ври �007 г��, като съ�еб�ият състав отка�ва �а глоби ПИС 
�а �еи�пъл�е�ие �а съ�еб�и ука�а�ия, �о опре�еля то�и път �а бъ�е 
и�рич�о ука�а�о �а ПИС в опре�еле� срок �а пре�ставят �еобхо�и�ия 
�оку�е�т�� 

В �асе�а�ието �а 3 окто�ври �007 г�� се явява пре�ставител �а 
ПИС, ко�то пре�оставя �а съ�а иска�ото �ока�ателство – копие от 
�апове� �а �и�истър-пре�се�ателя, с която е упъл�о�още� �иректо-
ра �а ПИС �а се прои��ася по �аявле�ие �а �остъп �о и�фор�ация�� 
Делото е ра�гле�а�о и обяве�о �а ре�ава�е��

Решение I инстанция:
С Ре�е�ие от � �ое�ври �007 г�� състав �а СГС от�е�я отка�а 

�а �иректора �а ПИС като �е�ако�осъобра�е� и �у връща преписка-
та �а �ово прои��ася�е�� В �отивите си �агистратите отбеля�ват, че 
обжалва�ият а��и�истративе� акт е поста�ове� при �ару�е�ие �а 
�атериал�ия �ако� и �есъответствие с целта �а �ако�а�� Ра�поре�бата 
�а чл�� �7, ал�� � от ЗДОИ, �а която се е по�овал а��и�истратив�ият 
орга�, и�ключваща �остъпа �о обществе�а и�фор�ация при �аличие 
�а търговска та��а или опас�ост от �елоял�а ко�куре�ция, се �а�ира 
в Глава втора, Ра��ел III �а ЗДОИ и както личи от систе�атич�ото є 
�ясто и от са�ия текст �а ра�поре�бата, се от�ася са�о �а �остъпа 
�о т�� �ар�� „�руга“ обществе�а и�фор�ация – та�и, която е свър�а�а с 
�е��остта �а �а�ълже�ите субекти по чл�� 3, ал�� � от ЗДОИ�� Иска�ата 
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от жалбопо�ателя и�фор�ация обаче �е попа�а в прилож�ото поле 
�а цитира�ата ра�поре�ба�� Тя се от�ася �о условията, при които са 
сключе�и �оговори �еж�у �а�ълже� �ържаве� орга� по чл�� 3, ал�� � от 
ЗДОИ и трети, част�оправе� субект и пора�и това пре�ставлява слу-
жеб�а обществе�а и�фор�ация по с�исъла �а чл�� �� от ЗДОИ�� 

От�ел�о, споре� съ�иите, опа�ва�ето �а търговската та��а и пре-
�отвратява�ето �а �елоял�а ко�куре�ция биха �огли �а обос�оват 
отка� �а �остъп �о служеб�а обществе�а и�фор�ация в хипоте�ата 
�а чл�� 37, ал�� �, т�� � от ЗДОИ, �о са�о сле� спа�ва�е �а проце�урата 
по чл�� 3� от ЗДОИ и при и�риче� отка� или липса �а съгласие �а тре-
тото �асег�ато лице�� Непоисква�ето �а и�рич�о съгласие от третото 
�асег�ато лице, каквото в случая пре�ставлява „Ма�крософт“, обус-
лавя �е�ако�осъобра��ост �а отка�а, пора�и съществе�о �ару�е�ие 
�а а��и�истратив�о-процесуал�ите правила �а и��ава�ето �у�� Дори 
и�рич�ото �есъгласие �а или липсата �а съгласие �а третото лице �е 
обвър�ват а��и�истратив�ия орга� �а откаже авто�атич�о �остъп �о 
обществе�а и�фор�ация – то� �оже по своя преце�ка �а пре�остави 
иска�ата и�фор�ация в обе� и по �ачи�, че �а �е увре�и третото лице�� 
Ра�съж�е�ията �а съ�еб�ия състав �авър�ват с и�во�а, че пре�оставе-
�ата �а а��и�истратив�ия орга� оператив�а са�остоятел�ост е и�ра� 
�а целта �а �ако�а – �а осигури �остъп �о о�а�и и�фор�ация, която 
е свър�а�а с обществе�ия живот в стра�ата и която �ава въ��ож�ост 
�а граж�а�ите �а си съставят собстве�о ��е�ие от�ос�о �е��остта �а 
�а�ълже�ите субекти и която в �астоящия случа� е �ару�е�а��

Ре�е�ието �е е обжалва�о и вли�а в сила��
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РЕШЕНИЕ

гр. София, 02.11.2007 г. 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ гРАДСКИ СЪД, А��и�истратив�о от�еле�ие, III-
Б състав, в публич�о съ�еб�о �асе�а�ие �а трети окто�ври �ве хиля�и 
и се��а го�и�а, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗДРАВКА ИВАНОВА, 
ЧЛЕНОВЕ:   МАРИЯ ЯНАЧКОВА, 
    ПЕТЯ ЗАХАРИЕВА,

със секретар Татя�а Шу�а�ова и с участието �а прокурора 
Боря�а Бецова, като и�слу�а �окла�ва�ото от съ�ия Захариева а���� 
Дело № 035�8/�006 г��, в�е пре�ви� сле��ото:

Прои�во�ството е обра�ува�о по жалба �а Росе� Росе�ов Босев 
срещу Пис�о-отка� № 03��07-�8/08��05���006 г�� �а Директора �а 
Дирекция „Правителстве�а и�фор�ацио��а служба“ �а пре�оставя�е 
�а поиска�ата със �аявле�ие вх�� № �9-Р-�3/07��04���00б г�� и�фор�ация 
от�ос�о условията, при които са по�писа�и �оговорите �а �ае�а�е �а 
софтуер�и лице��и �а „Ма�крософт“ �а �уж�ите �а �ържав�ата а�-
�и�истрация, както и са�ите �оговори, с �отива, че та�и и�фор�ация 
пре�ставлява търговска та��а и пре�оставя�ето є би �огло �а �ове�е 
�о �елоял�а ко�куре�ция �еж�у търговци, съглас�о чл�� �7, ал�� � от 
ЗДОИ�� Жалбопо�ателят счита отка�а �а �е�отивира�, пора�и което 
�оли �а бъ�е от�е�е���

Прои�во�ството е по чл�� 33 и сл�� от ЗАП (от���), вр�� § 4, ал�� � от 
ПЗР �а АПК, вр�� чл�� 40, ал�� � от ЗДОИ��

Ответ�икът оспорва ос�овател�остта �а жалбата��
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Пре�ставителят �а Софи�ска Гра�ска Прокуратура �а�ира жал-
бата �а ос�овател�а��

СЪДЪТ, въ� ос�ова �а �ово�ите �а стра�ите и събра�ите по �елото 
�ока�ателства, �а�ира �а уста�ове�о от фактическа стра�а, сле��ото:

Със Заявле�ие �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация  
вх�� № �9-Р-�3/07��04���006 г�� жалбопо�ателят Росе� Росе�ов Босев е 
поискал от Ми�истъра �а �ържав�ата а��и�истрация и а��и�истра-
тив�ата рефор�а и�фор�ация /�а хартие� или тех�ически �осител/от-
�ос�о условията, при които са по�писа�и �оговорите с „Ма�крософт“ 
�а �ае�а�е �а софтуер�и лице��и �а �уж�ите �а �ържав�ата а��и�ист-
рация, както и са�ите �оговори�� С Пис�о № �9-Р-�3/�4��04���006 г�� жал-
бопо�ателят е бил уве�о�е� �а препраща�е �а иска�ето �у �о ко�пете�-
т�ия орга� – Ми�истерски съвет, �а ос�ова�ие чл�� 3�, ал�� � от ЗДОИ�� 
С Пис�о № 03��07-�8/�8��04���005 г�� жалбопо�ателят е бил уве�о�е� �а 
про�ължава�е �а срока �а пре�оставя�е �а и�фор�ацията с �0 ��и, 
пре�ви� �уж�ото �опъл�ител�о вре�е �а по�готовката є, �а ос�ова-
�ие чл�� 30, ал�� � от ЗДОИ��

С Пис�о № 03��07-�8/08��05���006 г�� �а Директора �а Дирекция 
„Правителстве�а и�фор�ацио��а служба“ е бил отка�а� �остъп 
�о иска�ата и�фор�ация, с �отива, че условията �а �оговора от 
����03���00� г�� и а�ексите къ� �его от 30���0���00� г��, ����08���003 г��, 
03��09���00� г��, 08��09���004 г�� и ����03���005 г��, от�ос�о �ае�а�ето от 
„Ма�крософт“ �а софтуер�и лице��и �а �уж�ите �а �ържав�ата а�-
�и�истрация, както и са�ият �оговор, „пре�ставляват търговска та�-
�а и пре�оставя�ето є би �огло �а �ове�е �о �елоял�а ко�куре�ция 
�еж�у търговци, �околкото �оговор�ите условия са съобра�е�и със 
специфич�ите потреб�ости �а �ържав�ата а��и�истрация и съ�ържат 
клау�и �а бе�плат�о обуче�ие �а служители от систе�ата �а �ържав-
�ата а��и�истрация и �руги специал�и условия“, �а ос�ова�ие чл�� �7, 
ал�� � от ЗДОИ��

Ви��о от приложе�ата обрат�а ра�писка, жалбата �о съ�а срещу 
горепосоче�ото пис�о е по�а�е�а �а ����05���006 г��

Ви��о от Запове� № В-36/�9�������000 г��, Ми�истър-Пре�се�ателят 
и Ми�истър �а �ържав�ата а��и�истрация е упъл�о�ощил Директора 
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�а Дирекция „Правителстве�а и�фор�ацио��а служба“ �а в�е�а ре-
�е�ия �а пре�оставя�е или �а отка� �а пре�оставя�е �а �остъп �о об-
ществе�а и�фор�ация по ре�а �а ЗДОИ, �а ос�ова�ие чл�� �8, ал�� � от 
ЗДОИ и чл�� 3, ал�� � от УПМСНА��

СЪДЪТ, въ� ос�ова �а така уста�ове�ата фактическа обста�ов-
ка, �аправи сле��ите прав�и и�во�и:

Жалбата е от лицето, по чието �аявле�ие �а �остъп �о обществе-
�а и�фор�ация е поста�ове� обжалва�ия отка� (чл�� 35, ал�� � от ЗАП, 
от���), по�а�е�а е в ра�ките �4-��ев�ия срок �а обжалва�е �а акта 
(чл�� 37, ал�� � от ЗАП, от���), пора�и което е процесуал�о �опусти�а��

Ра�гле�а�а по същество, жалбата е ос�овател�а�� Бе�спор�о 
по �елото е, че обжалва�ият акт е и��а�е� от ко�пете�те� орга��� 
Ми�истерският съвет е �а�ълже� субект по с�исъла �а чл�� 3, ал�� � 
от ЗДОИ, ко�то �оже �а �елегира право�ощията си по то�и �ако� �а 
по�чи�е�о �е�у лице, съглас�о чл�� �8, ал�� � от ЗДОИ�� Такова и�е�-
�о �елегира�е, �е�ависи�о от и�пол�ва�ия тер�и� „упъл�о�оща-
ва�“ (ТР № 4/�004 г�� ВАС), е и�вър�е�о с горецитира�ата Запове�  
№ В-36/�9�������000 г�� от Ми�истър-Пре�се�ателя, като пре�ставля-
ващ Ми�истерския съвет (чл�� �3, ал�� � от ЗА) в пол�а �а Директора 
�а Дирекция „Правителстве�а и�фор�ацио��а служба“, която е спе-
циали�ира�а а��и�истрация �а Ми�истерския съвет, съглас�о чл�� 99, 
ал�� �, т�� 6 от УПМСНА (ДВ, бр���03/�999 г��, от���) и чл�� �00, ал�� �, т�� 4 
от сега �е�стващия УПМСНА (ДВ, бр�� 84/�005 г��)��

Бе�спор�о е също така, че обжалва�ият акт Пис�о-отка�  
№ 03��07-�8/08��05���006 г��, е поста�ове�о в уста�ове�ата в чл�� 38 от 
ЗДОИ пис�е�а фор�а, като са �алице и съществе�ите є рекви�ити�� 
Посоче�и са прав�ите и фактически ос�ова�ия �а отка�а – �аличие 
�а клау�и в иска�ите �оговори от�ос�о обуче�ие �а служителите в 
�ържав�ата а��и�истрация и �руги специфич�и �уж�и �а �ържав�ата 
а��и�истрация, които пре�ставляват търговска та��а и ра�простра�я-
ва�ето и� �оже �а �ове�е �о �елоял�а ко�куре�ция от ко�куре�ти �а 
съко�трахе�та „Ма�крософт“ и са пречка �а пре�оставя�е �а обще-
стве�а и�фор�ация по чл�� �7, ал�� � от ЗДОИ��

Обжалва�ият а��и�истративе� акт е поста�ове� при �ару�е�ие 
�а �атериал�ия �ако� и �есъответствие с целта �а �ако�а�� Ра�поре�бата 
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�а чл�� �7, ал�� � от ЗДОИ, �а която се е по�овал а��и�истратив�ият 
орга�, и�ключваща �остъпа �о обществе�а и�фор�ация при �аличие 
�а търговска та��а или опас�ост от �елоял�а ко�куре�ция, се �а�ира 
в Глава втора, Ра��ел II �а ЗДОИ и както личи от систе�атич�ото є 
�ясто и от са�ия текст �а ра�поре�бата, се от�ася са�о �а �остъпа 
�о т�� �ар�� „�руга“ обществе�а и�фор�ация – та�и, която е свър�а�а с 
�е��остта �а �а�ълже�ите субекти по чл�� 3, ал�� � от ЗДОИ�� Иска�ата 
от жалбопо�ателя и�фор�ация обаче �е попа�а в прилож�ото поле 
�а цитира�ата ра�поре�ба�� Тя се от�ася �о условията, при които са 
сключе�и �оговори �еж�у �а�ълже� �ържаве� орга� по чл�� 3, ал�� � от 
ЗДОИ и трети, част�оправе� субект и пора�и това пре�ставлява слу-
жеб�а обществе�а и�фор�ация, по с�исъла �а чл�� �� от ЗДОИ�� В то�и 
с�исъл: Ре�е�ие № 6930/�5��07���005 г��, а������� № ��8б/�005 г��, 5-чле�е� 
състав �а ВАС, Ре�е�ие № ��8/09��0����004 г��, а������� № 5496/�003 г��, 
V о�� �а ВАС/�� Достъпът �о служеб�а обществе�а и�фор�ация е рег-
ла�е�тира� в чл�� �3 от пре�хо��ия Ра��ел �-ви �а ЗДОИ и е по�ачало 
свобо�е�, с огра�иче�ията �а ал�� �, сре� които �е попа�а иска�ата 
от жалбопо�ателя и�фор�ация�� Опа�ва�ето �а търговска та��а и пре-
�отвратява�ето �а �елоял�ата ко�куре�ция биха �огли �а обос�оват 
отка� �а �остъп и �о служеб�а обществе�а и�фор�ация – в хипоте�ата 
�а чл�� 37, ал�� �, т�� � от ЗДОИ, �о са�о сле� спа�ва�е �а проце�урата 
по чл�� 3� от ЗДОИ и при и�риче� отка� или липса �а съгласие от тре-
тото �асег�ато лице�� Непоисква�ето �а и�рич�о съгласие от третото 
�асег�ато лице, каквото в случая пре�ставлява „Ма�крософт“ (аргу-
�е�т от обрат�ото от чл�� 3, ал�� �, т�� � от ЗДОИ), би обусловило �е-
�ако�осъобра��ост пора�и съществе�о �ару�е�ие �а а��и�истратив-
�о-процесуал�ите правила�� Дори и�рич�ото �есъгласие или липсата 
�а съгласие �а третото лице �е обвър�ват а��и�истратив�ия орга� �а 
откаже авто�атич�о �остъп �о обществе�а и�фор�ация – то� �оже по 
своя преце�ка �а пре�остави иска�ата и�фор�ация в обе� и по �ачи�, 
че �а �е увре�и третото лице�� Пре�оставе�ата �а а��и�истратив�ия 
орга� оператив�а са�остоятел�ост е и�ра� �а целта �а �ако�а – �а оси-
гури �остъп �о о�а�и и�фор�ация, която е свър�а�а с обществе�ия 
живот в стра�ата и която �ава въ��ож�ост �а граж�а�ите �а си съста-
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вят собстве�о ��е�ие от�ос�о �е��остта �а �а�ълже�ите субекти и 
която в �астоящия случа� е �ару�е�а��

Гореи�ложе�ите �е�остатъци �а обжалва�ия а��и�истративе� 
акт Пис�о-отка� № 03��07-�8/08��05���006 г�� �а Директора �а Дирекция 
„Правителстве�а и�фор�ацио��а служба“ �а пре�оставя�е �а обще-
стве�а и�фор�ация, обуславят �еговата �е�ако�осъобра��ост и то� 
сле�ва �а бъ�е от�е�е�, а преписката по �аявле�ие �а �остъп �о об-
ществе�а и�фор�ация вх�� № �9-Р-�3/07��04���006 г�� от Росе� Росе�ов 
Босев – вър�ата �а Директора �а Дирекция „Правителстве�а и�фор-
�ацио��а служба“ �а прои��ася�е по �ея, �а ос�ова�ие чл�� 4�, ал�� � 
от ЗДОИ��

СЪДЪТ, въ� ос�ова �а гореи�ложе�ите �отиви

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Пис�о-отка� № 03��07-�8/08��05���006 г�� �а Директора 
�а Дирекция „Правителстве�а и�фор�ацио��а служба“ �а пре�оста-
вя�е �а обществе�а и�фор�ация, по жалбата �а РОСЕН РОСЕНОВ 
БОСЕВ, от гр�� София, ул��“Ива� Ва�ов“ № �0, ет�� 3��

ИЗПРАЩА �а Директора �а Дирекция „Правителстве�а и�-
фор�ацио��а служба“ а��и�истратив�ата преписка, обра�ува�а по 
�аявле�ие �а пре�оставя�е �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация вх�� 
№ �9-Р-�3/07��04���006 г�� от Росе� Росе�ов Босев, �а прои��ася�е��

Ре�е�ието по�лежи �а обжалва�е с касацио��а жалба пре� 
Върхов�ия а��и�истративе� съ� в �4-��еве� срок от съобщава�ето 
�у �а стра�ите��

      
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
       
ЧЛЕНОВЕ:
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Център за независим живот  
срещу Агенция за социално подпомагане

I инстанция – а.д. № 62/2007 г. на Административен съд –  
София град, 23 състав

II инстанция – а.д. № 6700/2007 г. на ВАС,  
Трето отделение

Заявление:
Пре� я�уари �007 г�� Капка Па�а�отова, и�пъл�ителе� �иректор 

�а с�руже�ие „Це�тър �а �е�ависи� живот – София“, по�ава �аявле-
�ие �о Аге�цията �а социал�о по�по�ага�е (АСП), с което иска �а є 
бъ�е пре�оставе�а и�фор�ация, описа�а в �ве точки:

т�� � – трите и�е�а и �лъж�ост �а опре�еле�ото от �иректора �а 
АСП �лъж�ост�о лице (�лъж�ост�и лица), което �а съставя актове �а 
и�вър�е�и �ару�е�ия, �а ос�ова�ие чл�� 55, ал�� � от Зако�а �а и�тег-
рация �а хората с увреж�а�ия (ЗИХУ) и

т�� � – броя �а и��а�е�ите актове, с които са уста�ове�и а��и�ист-
ратив�и �ару�е�ия по ЗИХУ �а �005 и �006 г��, както и сто��остта �а 
и��а�е�ите актове и �аложе�ите глоби �а същия перио���

Отказ:
С ре�е�ие от �4 февруари �007 г�� и�пъл�ител�ият �иректор �а 

АСП отка�ва �а пре�остави поиска�ата и�фор�ация�� По т�� � – с ар-
гу�е�та, че трите и�е�а и �лъж�остта �а лицата, опре�еле�и �а ос-
�ова�ие чл�� 55, ал�� � от ЗИХУ, по същество са лич�и �а��и, пре�ви� 
опре�еле�ието, �а�е�о в чл�� � от Зако�а �а �ащита �а лич�ите �а��и 
(ЗЗЛД), а съглас�о чл�� �, ал�� 3 от ЗДОИ, същият �е се прилага �а �о-
стъп �о лич�и �а��и�� Колкото �о поиска�ата и�фор�ация по т�� � от 
�аявле�ието, то �остъп �о същата е отка�а�, с посочва�ето, че та�и 
и�фор�ация се обобщава от Аге�цията �а хора с увреж�а�ия, съглас-
�о чл�� 55 от ЗИХУ��

Жалба:
Отка�ът е обжалва� пре� А��и�истративе� съ� – София гра� 

(АССГ)�� В жалбата е посоче�о, че и�фор�ацията по т�� � �е е и �е 
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�оже �а бъ�е лич�и �а��и, тъ� като целта �а ЗЗЛД е �ащита �а лич�ия 
живот, а �е��остта �а е��о �лъж�ост�о лице е обрат�ото �а лич�ия 
живот, тя е свър�а�а с публич�ия живот, пора�и упраж�ява�ето �а 
публич�а власт, �а професия, свър�а�а със служба �а обществото и 
граж�а�ите�� По т�� � е посоче�о, че от и�ложе�ия факт, че иска�ата и�-
фор�ация се обобщава от Аге�цията �а хора с увреж�а�ия, �е сле�ва 
по �икакъв �ачи� хипоте�а �а отка��� Не е и�вър�е�о препраща�е по 
ре�а �а чл�� 3� от ЗДОИ�� Липсват и �а��и, че АСП �е ра�полага с поис-
ка�ата и�фор�ация�� Обрат�о, от �ор�ата �а чл�� 55, ал�� 5 от цитира�ия 
в обжалва�ия отка� ЗИХУ се виж�а, че орга�ите по чл�� 55, ал�� � са 
�лъж�и �а пре�оставят ежего��о �о 3� �еке�ври в Аге�цията �а хора-
та с увреж�а�ия ви�ира�ата и�фор�ация�� Тъ� като сре� те�и орга�и е 
и АСП, то тя ра�полага с иска�ата и�фор�ация��

Развитие пред I инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в е��о открито съ�еб�о �асе�а�ие и е обяве-

�о �а ре�ава�е��

Решение I инстанция:
С Ре�е�ие № � от �6 �а� �007 г�� състав �а АССГ от�е�я отка�а и 

връща преписката �а АСП �а �ово прои��ася�е по т�� � от �аявле�ието, 
сле� и�пъл�е�ие �а проце�урата �а търсе�е �а съгласието �а трето лице, 
и �а�ължава АСП �а пре�остави �остъп �о иска�ата и�фор�ация по т�� � 
от �аявле�ието�� В �отивите си �агистратите прие�ат, че и�фор�ацията 
по т�� � �е пре�ставлява лич�и �а��и �а съответ�ите �лъж�ост�и лица, 
�о в същото вре�е считат, че сле�ва �а бъ�е потърсе�о съгласието и� 
�а пре�оставя�ето є�� Колкото �о и�фор�ацията по т�� �, то съ�иите от-
беля�ват, че обстоятелството, че АСП е �лъж�а �а пре�оставя ежего��и 
отчети в Аге�цията �а хора с увреж�а�ия �а �аправе�ите проверки и 
�аложе�ите глоби, �е я освобож�ава по �икакъв �ачи� от �а�ълже�ието 
є �а пре�оставя�е �а същата и�фор�ация по ре�а и при условията �а 
ЗДОИ и �е �оже �а обос�ове поста�ове�ия отка���
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Касационна жалба:
Ре�е�ието �а АССГ е обжалва�о от АСП пре� ВАС с аргу�е�та, 

че съ�ът �еправил�о е приложил �атериал�ия �ако�, тъ� като поиска-
�ата и�фор�ация пре�ставлява лич�и �а��и, а �ори и �а пре�ставлява 
обществе�а и�фор�ация, то същата �асяга и�тересите �а трети лица, 
които �е са �авали съгласие �а пре�оставя�ето є��

Развитие пред II инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в е��о съ�еб�о �асе�а�ие и е обяве�о �а ре-

�ава�е��

Решение II инстанция:
С Ре�е�ие № �40 от 9 я�уари �008 г�� състав �а ВАС, Трето от-

�еле�ие, отхвърля касацио��ата жалба и оставя в сила ре�е�ието �а 
пре�хо��ата и�ста�ция�� В �отивите си �агистратите отбеля�ват, че 
�ако�осъобра��о първои�ста�цио��ият съ� е приел, че и�фор�ация-
та, която е свър�а�а с �лъж�остта и и�е�ата �а лицата (които �а��и се 
опре�елят в акт �а и�пъл�ител�ия �иректор �а АСП �а ос�ова�ие чл�� 55, 
ал�� �, т�� 6 ЗИХУ), сле�ва �а се преце�ява като официал�а обществе�а 
и�фор�ация по опре�еле�ието �а чл�� �0 от ЗДОИ – и�фор�ация, ко-
ято се съ�ържа в актовете �а �ържав�ите орга�и при осъществява�е 
�а тех�ите право�ощия�� Прав�ият и�во� �а а��и�истратив�ия съ�, че 
иска�ата и�фор�ация се от�ася �о фи�ически лица, �о в качеството 
и� �а �лъж�ост�и лица, упраж�яващи власт�ически право�ощия при 
уста�овява�ето по ре�а �а Зaко�а �а а��и�истратив�аите �ару�е�ия 
и �ака�а�ия �а �ару�е�ия по ЗИХУ в областта �а социал�ото по�по-
�ага�е, е �ако�осъобра�е� и обос�ова���
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РЕШЕНИЕ

16.05.2007 г., гр. София

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЪД-СОФИЯ гРАД, II-ро от-
деление, 23-ти състав, �а осе��а�есети април – �ве хиля�и и се��а 
го�и�а в публич�о �асе�а�ие в сле��ия състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА АРгИРОВА
Секретар: А�и Мари�ова
Прокурор: Ди�итър Мла�е�ов
като ра�гле�а �окла�ва�ото от съ�ия Аргирова
адм. дело �о�ер 62 по описа �а 2007 г��, �а �а се прои��есе, в�е 

пре�ви� сле��ото:
Прои�во�ството е с прав�о ос�ова�ие чл�� 40, ал�� � от ЗДОИ и е по 

ре�а �а чл�� �45 и сл�� от АПК��
С Ре�е�ие и�х�� № 63-3�/����0����007 г�� �а и�пъл�ител�ия �иректор 

�а Аге�ция �а социал�о по�по�ага�е е отка�а�о пре�оставя�е �а �о-
стъп �о и�фор�ация, поиска�а със �аявле�ие �а �остъп �а обществе�а 
и�фор�ация № 63-3�/3���0���07 г�� от С�руже�ие „Це�тър �а �е�ависи� 
живот“, пре�ставлява�о от Капка Ива�ова Па�а�отова, в качеството 
�а пре�се�ател �а УС �а с�руже�ието��

Така поста�ове�ото ре�е�ие, в срока по чл�� �49, ал�� � от АПК и 
по ре�а �а чл�� �5� от АПК е било обжалва�о от С�руже�ие „Це�тър 
�а �е�ависи� живот“�� В жалбата се �авеж�ат �ово�и �а �атериал�а 
�е�ако�осъобра��ост �а атакува�ия акт и �еспа�ва�е �а и�искуе�ата 
фор�а�� Ко�крет�ите фактически твър�е�ия в по�крепа �а соче�ото 
�ару�е�ие са, че �а��ачава�ето �а лица, които �а съставят актове �а 
и�вър�е�и �ару�е�ия по ЗИХУ е �а�ълже�ие, уста�ове�о със �а-
ко�, и�ра�яващо се в опре�еля�ето �а ко�крет�и �лъж�ост�и лица�� 
И�пъл�е�ието �а това �а�ълже�ие �авало въ��ож�ост �а фор�ира�е 
�а ��е�ие �а �е��остта �а �а�ълже�ия субект�� Поиска�ата с т�� � от �а-
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явле�ието и�фор�ация �е пре�ставлявала �ащите�и лич�и �а��и, тъ� 
като целта �а ЗЗЛД е �ащитата �а лич�ия живот (уста�ове�а с чл�� 8 от 
ЕКПЧ, Ко�ве�ция № �08 �а Съвета �а Европа и Директива 95/46/ЕС), 
а �е��остта �а е��о �лъж�ост�о лице е обрат�ото �а лич�ия живот и е 
свър�а�а с упраж�ява�ето �а публич�а власт, �а професия, свър�а�а 
със служба �а обществото и граж�а�ите�� Твър�и още, че отка�ът �а се 
пре�остави и�фор�ацията по т�� � е �е�отивира� и �еобос�ова��� От 
факта, че иска�ата и�фор�ация се обобщавала от Аге�цията �а хора с 
увреж�а�ия �е �ожел �а се обос�ове поста�ове�ия отка��� Обрат�о, �ор-
�ата �а чл�� 55, ал�� 5 от ЗИХУ �а�ължавала орга�ите по чл�� 55, ал�� � от 
ЗИХУ �а пре�оставят ежего��о �о 3� �еке�ври в Аге�цията �а хора 
с увреж�а�ията ви�ира�ата и�фор�ация и тъ� като АСП е сре� орга-
�ите по чл�� 55, ал�� � от ЗИХУ, то тя сле�ва �а ра�полага с иска�ата и�-
фор�ация�� Неспа�ва�ето �а и�искуе�ата фор�а �а атакува�ия акт се 
обуславя с �епосочва�ето пре� кого и в какъв срок �оже �а се обжалва 
същия�� С така и�ложе�ите твър�е�ия и �ово�и, се иска съ�ът �а пос-
та�ови ре�е�ие, с което �а от�е�и обжалва�ия отка� и �а се �а�ължи 
ответ�ика �а пре�остави поиска�ата и�фор�ация��

В с����� пре� А��и�истративе� съ�-София гра�, жалбопо�ателят се 
пре�ставлява от процесуале� пре�ставител, ко�то по��ържа жалбата 
�а посоче�ите в �ея ос�ова�ия и �оли �а уважава�ето є, както и �а 
присъж�а�е �а �аправе�ите по �елото ра��оски��

Ответ�икът по жалбата, ре�ов�о при�ова�, �е и�праща пре�ста-
вител в с����� и �е и�ра�ява ста�овище по жалбата��

Пре�ставителят �а Софи�ска гра�ска прокуратура и�ра�ява ста-
�овище �а частич�а ос�овател�ост �а жалбата и и�лага съображе�ия, 
че пре�оставя�ето �а собстве�ите и�е�а �а �лъж�ост�ите лица ще 
ра�крие �а��и, свър�а�и с лич�ия и� живот, пора�и което и �осеж�о 
тях, жалбата �а се остави бе� уваже�ие��

Административен съд-София град, след като обсъди релеви-
раните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно за-
седание, прецени събраните по делото доказателства по реда на 
чл. 188 от гПК, вр. чл. 144 от АПК и служебно, на основание чл. 168, 
ал. 1 от АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалва-
ния акт, намира следното от фактическа и правна страна:
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Жалбопо�ателят е с�руже�ие, съ��а�е�о �а ос�ова�ие чл�� �8 от 
ЗЮЛНЦ �а осъществява�е �а �е��ост в обществе�а пол�а с цел �а 
по�по�ага хора с увреж�а�ия в тру�оспособ�а въ�раст �а територия-
та �а гр�� София в усилията и� �а бъ�ат и�тегрира�и в обществото��

Със �аявле�ие �а �остъп �а обществе�а и�фор�ация  
№ 63-3�/3���0���07 г��, жалбопо�ателят е поискал от и�пъл�ител�ия �и-
ректор �а Аге�цията �а социал�о по�по�ага�е пре�оставя�е �а три-
те и�е�а и �лъж�ост �а опре�еле�ите от �его �лъж�ост�и лица, �а 
ос�ова�ие чл�� 55, ал�� � от ЗИХУ, както и броя �а съставе�ите актове 
�а уста�овява�е �а �ару�е�ия по ЗИХУ, сто��остта �а и��а�е�ите 
актове и �аложе�ите глоби �а перио�а �005–�006 г��

С атакува�ия пре� съ�а акт�� ответ�икът е отка�ал �остъп �о поиска-
�ата и�фор�ация с �отиви, че трите и�е�а и �лъж�остта �а лицата, опре-
�еле�и �а ос�ова�ие чл�� 55, ал�� � от ЗИХУ са по същество лич�и �а��и, 
а съглас�о чл�� �, ал�� 3 от ЗДОИ, то�и �ако� �е се прилага �а �остъпа �о 
лич�и �а��и, а поиска�ата с т�� � от �аявле�ието и�фор�ация се обобща-
вала от Аге�цията �а хора с увреж�а�ия съглас�о чл�� 55 от ЗИХУ��

При така уста�ове�ите по �елото факти, съ�ът �а�ира жалбата �а 
ос�овател�а��  Обществе�ите от�о�е�ия, свър�а�и с правото �а �о-
стъп �о обществе�а и�фор�ация са уре�е�и със ЗДОИ, като в чл�� � е 
�а�е�а легал�а �ефи�иция �а по�ятието „обществе�а и�фор�ация“ по 
с�исъла �а то�и �ако� – „всяка и�фор�ация, свър�а�а с обществе�ия 
живот в РБ и �аваща въ��ож�ост �а граж�а�ите �а си съставят собс-
тве�о ��е�ие от�ос�о �е��остта �а �а�ълже�ите по �ако� субекти“�� 
По �ефи�ицията �а чл�� 9 ЗДОИ обществе�а е и�фор�ацията, съ��ава-
�а и съхра�ява�а от орга�ите и тех�ите а��и�истрации�� В �ако�а са 
ра�гра�иче�и �ва ви�а обществе�а и�фор�ация – официал�а и слу-
жеб�а�� Официал�а е о�а�и и�фор�ация, която се съ�ържа в актовете 
�а �ържав�и и общи�ски орга�и, и��ава�и в и�пъл�е�ие �а тех�ите 
�ако�ово уста�ове�и право�ощия – чл�� �0 от ЗДОИ�� Служеб�а е и�-
фор�ацията, която се събира, съ��ава и съхра�ява във връ�ка с офи-
циал�ата и�фор�ация и по пово� �е��остта �а орга�ите и тех�ите а�-
�и�истрации – чл�� �� от ЗДОИ��

Аге�цията �а социал�о по�по�ага�е (АСП), съглас�о чл�� 5 от ЗСП 
е и�пъл�ител�а аге�ция къ� �и�истъра �а тру�а и социал�ата поли-
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тика �а и�пъл�е�ие �а �ържав�ата политика в областта �а социал�ото 
по�по�ага�е и в то�и с�исъл е �ържаве� орга� – �а�ълже� субект по 
чл�� 3, ал�� � от ЗДОИ��

За правил�ата квалификация �а характера �а иска�ата по т�� � от 
�аявле�ието и�фор�ация сле�ва �а се отговори �а спор�ия по �елото 
въпрос �али трите и�е�а и �лъж�остта �а лицата, опре�еле�и от и�-
пъл�ител�ия �иректор �а АСП по чл�� 55 от ЗИХУ съставляват лич�и 
�а��и по чл�� �, ал�� 3 от ЗДОИ�� Легал�ото опре�еле�ие �а „лич�и �а�-
�и“ по с�исъла �а ЗДОИ се съ�ържа в §�, т�� � от ДР �а ЗДОИ – „лич�и 
�а��и“ са всяка и�фор�ация, от�асяща се �о фи�ическо лице, което 
е и�е�тифицира�о или �оже �а бъ�е и�е�тифицира�о пряко или �е-
пряко чре� и�е�тификацио�е� �о�ер или чре� е�и� или повече спе-
цифич�и при��аци, свър�а�и с �еговата фи�ическа, фи�иологич�а, 
ге�етич�а, психическа, психологическа, ико�о�ическа или социал�а 
и�е�тич�ост�� Съглас�о чл�� 55, ал�� �, т�� 6 от ЗИХУ актовете, с които се 
уста�овяват �ару�е�ия по то�и �ако� в областта �а социал�ото по�по-
�ага�е, се и��ават от �лъж�ост�и лица�� опре�еле�и от и�пъл�ител�ия 
�иректор �а АСП�� В та�и връ�ка, �астоящият съ�ебе� състав спо�еля 
��е�ието, че сле� като от е��а стра�а, и�фор�ацията, свър�а�а с 
�лъж�остта и трите и�е�а �а лицата се опре�еля в акт �а и�пъл�и-
тел�ия �иректор �а АСП, и��а�е� в и�пъл�е�ие �а �егово �ако�ово 
право�ощие по чл�� 55, ал�� �, т�� 6 от ЗИХУ, а от �руга стра�а същата 
пре�ставлява и�фор�ация, �аваща въ��ож�ост �а фор�ира�е �а собс-
тве�о ��е�ие �а �е��остта �у, в качеството �а �а�ълже� по ЗДОИ 
субект, то та�и и�фор�ация е официал�а обществе�а и�фор�ация 
по с�исъла �а чл�� �0 от ЗДОИ, която �е съставлява лич�и �а��и, 
по с�исъла �а чл�� �, ал�� 3 от ЗДОИ – свър�а�и с фи�ическо лице 
в качеството �у �а част�оправе� субект�� Напротив, поиска�ата и�-
фор�ация касае фи�ическо лице�� в качеството �у �а �лъж�ост�о лице, 
упраж�яващо власт�ически право�ощия при уста�овява�ето по ре�а 
�а ЗАНН �а �ару�е�ия по ЗИХУ в областта �а социал�ото по�по�а-
га�е – чл�� 55, ал�� 3, вр�� чл�� 55, ал�� �, т�� 6 ЗИХУ�� (Съглас�о чл�� 4�, т�� � от 
ЗАНН�� �а�ължителе� рекви�ит �а акта �а уста�овява�е �а �ару�е�ие 
са и�е��о трите и�е�а и �лъж�остта �а съставителя)�� Така и�ложе�и-
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те съображе�ия обуславят �атериал�ата �е�ако�осъобра��ост �а ос-
поре�ия акт, в частта �у, в която е отка�а� �остъп �о поиска�ата с т�� � 
от �аявле�ието официал�а обществе�а и�фор�ация��

Е��овре�е��о с това, с поиска�ата по т�� � от �аявле�ието обществе-
�а и�фор�ация, се �асягат и�тересите �а трети лица по с�исъла �а чл�� 37, 
ал�� �, т�� � от ЗДОИ – �лъж�ост�ите лица, опре�еле�и �а такива по чл�� 55, 
ал�� �, т�� 6 ЗИХУ, които �е са �а�ълже�и субекти по чл�� 3 от ЗДОИ�� При 
�аличието �а гор�ия и�во� и при липсата �а поиска�о и�рич�о пис�е-
�о съгласие �а �лъж�ост�ите лица �а пре�оставя�е �а и�фор�ация, 
опороче�о е и прои�во�ството по т�� � от по�а�е�ото �аявле�ие, и в 
та�и част оспоре�ият акт сле�ва �а бъ�е от�е�е�, а преписката вър�а-
та �а а��и�истратив�ия орга� �а �ово прои��ася�е, сле� и�пъл�е�ие 
�а проце�урата по чл�� 3�, ал�� � от ЗДОИ��

Ос�ова�ието �а поста�овява�е �а оспоре�ия и�риче� отка� �а пре-
�оставя�е �а поиска�ата с т�� � от �аявле�ието и�фор�ация от�ос�о 
броя �а съставе�ите актове �а уста�овява�е �а �ару�е�ия по ЗИХУ, 
сто��остта �а и��а�е�ите актове и �аложе�ите глоби �а перио�а �005-
�006 г��, е че та�и и�фор�ация се обобщава от Аге�цията �а хора с ув-
реж�а�ия, съглас�о чл�� 55 от ЗИХУ�� Съ�ът �а�ира, че така посоче�ото 
ос�ова�ие е �еот�оси�о къ� поста�ове�ия отка� и в то�и с�исъл оспо-
ре�ия акт, в та�и част, е �е�отивира��� Поиска�ата с т�� � от �аявле�ието 
и�фор�ация е служеб�а обществе�а и�фор�ация по с�исъла �а чл�� �� 
от ЗДОИ, пора�и това че се съ��ава по пово� �е��остта �а орга�а и 
�еговата а��и�истрация (арг�� чл�� 55, ал�� 5 от ЗИХУ) и �остъпът �о �ея 
е свобо�е�, с и�ключе�ие �а пре�ви�е�ите от �ако�а случаи (чл�� �3, 
ал�� � от ЗДОИ)�� Ко�крет�ият случа� �е попа�а в пре�ви�е�ите от �а-
ко�а и�ключе�ия�� Обстоятелството, че ответ�икът е �лъже�, съглас�о 
чл�� 55, ал�� 5 от ЗИХУ �а пре�оставя ежего��и отчети в Аге�цията �а 
хората с увреж�а�ия �а �аправе�ите проверки и �аложе�ите глоби, �е 
го освобож�ава по �икакъв �ачи� от �а�ълже�ието �у �а пре�оставя�е 
�а същата и�фор�ация по ре�а и условията �а ЗДОИ и �е �оже �а обос-
�ове поста�ове�ия отка��� С огле� �а така и�ложе�ите съображе�ия, ос-
поре�ото ре�е�ие �а отка� �а пре�оставя�е �а и�фор�ация по т �� � от 
�аявле�ието, като поста�ове�о в �ару�е�ие �а �атериал�ия �ако� и при 
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съществе�о �ару�е�ие �а прои�во�стве�ите правила – като �е�отиви-
ра�о, сле�ва �а се от�е�и и ответ�икът �а бъ�е �а�ълже� в �4-��еве� 
срок от вли�а�е �а ре�е�ието в сила �а пре�остави �остъп �о иска�ата 
в т�� � от �аявле�ието обществе�а и�фор�ация��

С огле� и�хо�а �а спора и �а ос�ова�ие чл�� �43, ал�� � от АПК, 
ра��оските по прои�во�ството са в ра��ер �а �0 лева – �аплате�а �ъ-
ржав�а такса (в пре�ставе�ия �оговор �а прав�а �ащита и съ�е�ствие, 
�е е уговоре�о а�вокатско въ��аграж�е�ие �а процесуал�о пре�стави-
телство �а жалбопо�ателя), сле�ва �а бъ�ат въ�ста�ове�и от бю�жета 
�а орга�а, и��ал от�е�е�ия отка� – АСП��

С огле� �а гореи�ложе�ото и �а ос�ова�ие чл�� 4�, ал�� � и ал�� � от 
ЗДОИ, чл�� �7�, ал�� �, пре�ложе�ие трето, чл�� �73, ал�� �, пре�ложе�ие 
второ и чл�� �74 от АПК, А��и�истративе� съ�-София гра�, II от�еле-
�ие, �3-ти състав

Р E Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба �а С�руже�ие „Це�тър �а �е�ависи� жи-
вот“, със се�алище и а�рес �а управле�ие в гр�� София, пре�став-
лява�о от пре�се�ателя �а УС Капка Ива�ова Па�а�отова Ре�е�ие 
и�х�� № 63-3�/����0����007 г�� �а и�пъл�ител�ия �иректор �а Аге�ция �а 
социал�о по�по�ага�е, с което е отка�а�о пре�оставя�е �а �остъп 
�о и�фор�ация, поиска�а със �аявле�ие �а �остъп �а обществе�а и�-
фор�ация № 63-3�/3���0���07 г��по описа �а АСП��

ВРЪЩА преписката �а и�пъл�ител�ия �иректор �а Аге�ция �а 
социал�о по�по�ага�е �а и�пъл�е�ие �а проце�урата по чл�� 3�, ал�� � 
от ЗДОИ и �ово прои��ася�е по т�� � от �аявле�ие �а �остъп �а обще-
стве�а и�фор�ация № 63-3�/3���0���07 г�� по описа �а АСП��

ЗАДЪЛЖАВА и�пъл�ител�ия �иректор �а Аге�ция �а социал�о 
по�по�ага�е �а пре�остави по ре�а �а ЗДОИ �а С�руже�ие „Це�тър �а 
�е�ависи� живот“, със се�алище и а�рес �а управле�ие в гр�� София, пре�-
ставлява�о от пре�се�ателя �а УС Капка Ива�ова Па�а�отова �остъп �о 
поиска�ата с т�� � от �аявле�ие № 63-3�/3���0���07 г�� по описа �а АСП обще-
стве�а и�фор�ация в �4-��еве� срок от вли�а�е �а ре�е�ието в сила��
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ОСЪЖДА Аге�ция �а социал�о по�по�ага�е, София �05�, 
ул�� „Триа�ица“ № �, �а ос�ова�ие чл�� �43, ал�� � от АПК, �а �аплати 
�а С�руже�ие „Це�тър �а �е�ависи� живот“, със се�алище и а�рес �а 
управле�ие в гр�� София, пре�ставлява�о от пре�се�ателя �а УС Капка 
Ива�ова Па�а�отова, су�ата в ра��ер �а �0 лева, пре�ставляваща �а-
плате�а �ържав�а такса��

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на пре-
пис от него по реда на чл. 137 от АПК.

 Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано 
пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от 
съобщаването му на страните.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
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РЕШЕНИЕ 
 

№ 240 
София, 09.01.2008 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният административен съд на Република България – 
Трето отделение, в съ�еб�о �асе�а�ие �а �евет�а�есети �еке�ври �ве 
хиля�и и се��а го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА 
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА

при секретар Мариа�а Калчева и с участието

�а прокурора Ог�я� Ата�асов и�слу�а �окла�ва�ото

от пре�се�ателя ПЕНКА ИВАНОВА

по а���� �ело № 6700/�007.

Съ�еб�ото прои�во�ство по чл�� ��0, ал�� � във вр�� с чл�� �08 от 
А��и�истратив�опроцесуал�ия ко�екс (АПК) е обра�ува�о по ка-
сацио��а жалба по�а�е�а от Аге�ция �а социал�о по�по�ага�е гр�� 
София срещу ре�е�ие № � от �6��05���007 г�� поста�ове�о по а����
�ело № 6�/�007 г�� по описа �а А��и�истративе� съ� гр�� София�� 
В касацио��ата жалба се по��ържа, че ре�е�ието е �еправил�о по 
и�ложе�и съображе�ия �а �ару�е�ие �а приложи�ия �ако� и пора-
�и �еобос�ова�ост – от�е�ител�и ос�ова�ия по чл�� �09, т�� 3 АПК�� 
Върхов�ият а��и�истративе� съ�, III от�еле�ие в �астоящия съ�е-
бе� състав като преце�и �опусти�остта и ос�овател�остта �а каса-
цио��ата жалба �а�ира, че е по�а�е�а в срока по чл�� ���, ал�� � АПК 
от �а�леж�а стра�а и ра�гле�а�ата по същество е �еос�овател�а�� 
С обжалва�ото ре�е�ие съ�ът в прои�во�ство по чл�� 40, ал�� � от Зако�а 
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�а �остъп �о обществе�а и�фор�ация (ЗДОИ) във вр�� с чл�� �45, ал�� � 
АПК, обра�ува�о по жалба �а С�руже�ие „Це�тър �а �е�ависи� жи-
вот – София“ е упраж�ил ко�трол �а �ако�осъобра��ост �а Ре�е�ие 
и�х�� № 63-3�/����0����007 г�� �а И�пъл�ител�ия �иректор �а Аге�ция �а 
социал�о по�по�ага�е (АСП) при �и�истерството �а тру�а и социал-
�ата политика�� С оспоре�ото а��и�истратив�о ре�е�ие е поста�ове� 
отка� �а пре�оставя�е �а �остъп �о и�фор�ация във връ�ка с по�а�е-
�о �аявле�ие �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация от 3���0����007 г�� 
Преце�ява�ки �ако�осъобра��остта �а а��и�истратив�ия отка� с огле� 
пре��ета �а поиска�ия �остъп �о обществе�а и�фор�ация, �отивите, 
и�ложе�и от а��и�истратив�ия орга� и приложи�ия �ако� – ЗДОИ съ�ът 
е приел, че жалбата е ос�овател�а и а��и�истратив�ият отка� е от�е�е��� 
Поста�ове�ото ре�е�ие е правил�о като съ�ът е ос�овал ре�е�ието 
си върху приетите от �его �а уста�ове�и обстоятелства по �елото и 
върху приложи�ия �ако���

От �ока�ателствата по �елото е уста�ове�о, че проце�урата �а 
пре�оставя�е �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация е �апоч�ала въ� 
ос�ова �а пис�е�о �аявле�ие вх�� № 63-3�/3���0����007 г�� по�а�е�о от 
с�руже�ието с �аправе�о иска�е �а бъ�е „пре�оставе�а �алич�ата 
и�фор�ация �а �лъж�остта и лицата опре�еле�и от Аге�цията �а ос-
�ова�ие чл�� 55, ал�� � от Зако�а �а и�теграция �а хора с увреж�а�ия 
(ЗИХУ) както и и�фор�ация �а �005 г�� и �а �006 г�� �а броя �а и��а�е-
�ите актове, с които са уста�ове�и а��и�истратив�и �ару�е�ия по 
ЗИХУ и �а каква сто��ост са и��а�е�ите актове и �аложе�и глоби“�� 
Пре��ета �а иска�ето �а пре�оставя�е �а �остъп �о посоче�ата и�-
фор�ация е опре�еле� от а��и�истратив�ия орга� като и�фор�ация 
по същество �а �остъп �а лич�и �а��и (трите и�е�а и �лъж�ост-
та �а лицата) и �а ос�ова�ие чл�� �, ал�� 4 (пре�и��а ал�� 3) ЗДОИ 
е прието, че то�и �ако� �е се прилага �а �остъп �о лич�и �а��и�� 
Първои�ста�цио��ият съ� е обсъ�ил ос�овател�остта �а жалбата 
�а ос�ова�ие характера �а трите иска�ия в �аявле�ието, като е и�-
ложил обос�ова�и �отиви, с които е обяс�ил прав�ия си и�во� �а 
�е�ако�осъобра��ост �а а��и�истратив�ия отка��� Зако�осъобра��о 
съ�ът е приел, че и�фор�ацията, която е свър�а�а с �лъж�остта и 
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и�е�ата �а лицата (които �а��и се опре�елят в акт �а и�пъл�ител-
�ия �иректор �а АСП �а ос�ова�ие чл�� 55, ал�� �, т�� 6 ЗИХУ) сле�ва 
�а се преце�ява като официал�а обществе�а и�фор�ация по опре-
�еле�ието �а чл�� �0 ЗДОИ – и�фор�ация, която се съ�ържа в ак-
товете �а �ържав�ите орга�и при осъществява�е �а тех�ите пра-
во�ощия�� Прав�ият и�во� �а а��и�истратив�ия съ�, че иска�ата 
и�фор�ация се от�ася �о фи�ически лица, �о в качеството и� �а 
�лъж�ост�и лица, упраж�яващи власт�ически право�ощия при ус-
та�овява�ето по ре�а �а ЗАНН �а �ару�е�ия по ЗИХУ в област-
та �а социал�ото по�по�ага�е, е �ако�осъобра�е� и обос�ова��� 
Зако�осъобра��о съ�ът е приел също, че поиска�ата в т�� � �а �аяв-
ле�ието и�фор�ация е служеб�а обществе�а и�фор�ация по опре-
�еле�ието �а чл�� �� ЗДОИ – и�фор�ация, която се събира, съ��ава и 
съхра�ява по пово� �е��остта �а �ържав�ите орга�ите и �а тех�ите 
а��и�истрации и �остъпа �о та�и и�фор�ация е свобо�е� съглас�о 
ра�поре�бата �а чл�� �3, ал�� �, с и�ключе�ие �а пре�ви�е�ите в �ако�а 
случаи (чл�� �3, ал�� � ЗДОИ)��

По и�ложе�ите съображе�ия касацио��ата жалба е �еос�овател-
�а и сле�ва �а се остави бе� уваже�ие��

Во�и� от гор�ото Върхов�ият а��и�истративе� съ� –  
III от�еле�ие,

 
 

Р Е Ш И :
 

ОСТАВЯ В СИЛА ре�е�ие № � от �6��05���007 г�� поста�ове�о по а����
�ело № 6�/�007 г�� по описа �а А��и�истративе� съ� – София гра��� 
Ре�е�ието �е по�лежи �а обжалва�е��

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/Пе�ка Ива�ова

секретар: ЧЛЕНОВЕ:
/п/Весели�а Кълова 
/п/Кре�е�а Харала�ова
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ДЕЛО
Сдружение „Център на 

неправителствените 
организации в Разград“ 

срещу  
кмет на Община Разград 
(концесия по сметосъби-

ране и сметоизвозване)
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Сдружение „Център на неправителствените  
организации в Разград“ срещу кмет на Община  

Разград (концесия по сметосъбиране  
и сметоизвозване)

I инстанция – а.д. № 104/2005 г. на Разградски окръжен съд
II инстанция – а.д. № 3112/2006 г. на ВАС, Пето отделение

Заявление:
С пис�е�о �аявле�ие от 7 ю�и �005 г�� пре�се�ателят �а с�руже-

�ие „Це�тър �а �еправителстве�ите орга�и�ации в Ра�гра�“ иска от 
к�ета �а Общи�а Ра�гра� �а �у бъ�е пре�оставе� �остъп �о сле��ата 
и�фор�ация:

– копие и всички а�екси къ� �оговора �а ко�цесия по с�ето-
събира�е и с�етои�во�ва�е в гр�� Ра�гра� и всички �аселе�и �еста в 
Общи�а Ра�гра�, сключе�и �еж�у Общи�а Ра�гра� и „Шеле България“ 
ЕООД;

– и�фор�ация �а и�плате�ите су�и �о то�и �о�е�т по �есеци �а 
ко�цесио�ера в и�пъл�е�ие �а �оговора��

Отказ:
К�етът �а общи�ата, с пис�е�о ре�е�ие, отка�ва �а пре�остави 

та�и и�фор�ация �а �аявителя, като прие�а, че �остъпът �асяга и�-
тересите �а третото лице (съко�трахе�т по �оговора) и �я�а �егово 
и�рич�о пис�е�о съгласие �а пре�оставя�е �а иска�ата обществе�а 
и�фор�ация по чл�� 3�, ал�� � от ЗДОИ��

Жалба:
Отка�ът е обжалва� пре� Ра�гра�ски окръже� съ� (РОС)��

Развитие пред I инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в е��о открито съ�еб�о �асе�а�ие и е обяве-

�о �а ре�ава�е��



�40

ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА

Решение:
С Ре�е�ие № �9� от �0 я�уари �006 г�� състав �а Ра�гра�ски ок-

ръже� съ� (РОС) отхвърля жалбата, като стига �о и�во�а, че ко�це-
сио�ерът �е е �а�ълже� субект по с�исъла �а чл�� 3, ал�� � от ЗДОИ, 
пора�и което орга�ът �ако�осъобра��о е провел проце�урата по 
чл�� 3�, ал�� � от ЗДОИ�� Сле� като третото лице и�рич�о е �аявило, 
че търсе�ата и�фор�ация е фир�е�а та��а и �асяга ико�о�ически-
те и�тереси �а �ружеството, �а�ълже�ият субект е бил �лъже� �а 
съобра�и �есъгласието �а �а�е �остъп �о �ея �а �аявителя��

Касационна жалба:
Ре�е�ието �а РОС е обжалва�о пре� ВАС�� В касацио�ата жалба 

се посочва, че РОС е сле�вало �а съобра�и, че в случая са �алице хи-
поте�и, в които �е е �еобхо�и�о съгласието �а третото лице�� Такъв 
е случаят, когато �а�е�а и�фор�ация е публич�а по силата �а спе-
циал�а �ако�ова �ор�а�� Тогава специал�ият �ако� �ерогира общия 
(чл�� 3� от ЗДОИ)�� Така в �астоящия случа�, споре� чл�� 5 от Зако�а 
�а общи�ските бю�жети (ЗОБ), общи�ският бю�жет е публиче� и 
се ко�тролира от �ест�ата общ�ост�� Съглас�о чл�� 30, ал�� 4 от ЗОБ, 
го�и��ият отчет �а и�пъл�е�ието и приключва�ето �а общи�ския 
бю�жет по�лежи �е са�о �а �остъп �а всеки, �о и �а обществе�о об-
съж�а�е�� Тъ� като със �аявле�ието по ЗДОИ е поиска�а и�фор�ация 
�а плате�ите су�и от бю�жета �а Общи�а Ра�гра�, то като публич-
�а та�и и�фор�ация сле�ва �а бъ�е пре�оставе�а, бе� �а се търси 
съгласие от �асег�атото лице��

Развитие пред II инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в открито съ�еб�о �асе�а�ие и обяве�о �а 

ре�ава�е��

Решение II инстанция:
С Ре�е�ие № 8�90 от �0 юли �006 г�� състав �а ВАС от�е�я 

ре�е�ието �а РОС, от�е�я и отка�а �а к�ета �а Общи�а Ра�гра� и 
�у връща преписката �а �ово прои��ася�е, при съобра�ява�е с ука-
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�а�ията в �отивите �а съ�еб�ото ре�е�ие�� В �отивите си съ�еб�ият 
състав посочва, че при ре�ава�е �а въпроса �а характера �а търсе-
�ата и�фор�ация, съ�ът �еправил�о е приел, че съставлява търгов-
ска та��а, като �е е съобра�ил от�оси�ите �ор�атив�и ра�поре�би, 
които я обявяват �а публич�а�� Така по силата �а Зако�а �а общи�-
ската собстве�ост (ЗОС) и �а Зако�а �а ко�цесиите (ЗК), �а��ите 
�а ко�цесио�и �оговори и тех�ите ос�ов�и пара�етри са публич�и, 
пора�и което по от�о�е�ие �а та�и и�фор�ация �е �оже �а �а�ери 
приложе�ие огра�иче�ието �а търговска та��а и �ащита и�тересите 
�а трето лице�� Посочва се още, че в ра�глеж�а�ия случа� е приори-
тет�о спа�ва�ето �а при�ципа �а про�рач�ост и глас�ост от�ос�о 
управле�ието �а �е��ости, фи�а�сира�и със сре�ства от общи�ския 
бю�жет, които от своя стра�а се събират по� фор�ата �а такса �а 
битови отпа�ъци от �аселе�ието�� И�во�ът �а съ�еб�ия състав е, че 
к�етът �а общи�ата �е�ако�осъобра��о е приел �а во�ещо и�исква-
�ето �а охра�а �а и�тересите �а търговското �ружество�� Така е пре-
�ебрег�ал �ако�ово регла�е�тира�ото правило �а общо�остъп�ост 
�а �а��ите, свър�а�и с орга�и�ацията �а услугите по с�етосъбира�е 
и с�етои�во�ва�е, ра�хо�ите �а които се покриват от сре�ствата в 
общи�ския бю�жет, постъпили от събира�ата �ест�а такса от �а�ъч-
�о�а�ълже�ите лица �а територията �а общи�ата�� Пора�и това, при 
ра�глеж�а�е �а �аявле�ието �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация 
във връ�ка с ко�цесията �а с�етосъбира�е и с�етои�во�ва�е, к�етът 
е сле�вало �а пре�остави търсе�ите �а��и, �а които �ако�ово е рег-
ла�е�тира�о, че са публич�о �остъп�и��
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РЕШЕНИЕ 
 

№ 8190 
София, 20.07.2006 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният административен съд на Република България – Пето 
отделение, в съ�еб�о �асе�а�ие �а �ва�а�есети ю�и �ве хиля�и и �ес-
та го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА 
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

при секретар Илиа�а Ива�ова и с участието

�а прокурора Виктор Мали�ов и�слу�а �окла�ва�ото

от съ�ията ЮЛИЯ КОВАЧЕВА

по а���� �ело № 3���/�006.

Прои�во�ството е по чл�� 33 и сл�� от Зако�а �а Върхов�ия а��и-
�истративе� съ���

Обра�ува�о е по касацио��а жалба �а С�руже�ие „Це�тър �а �е-
правителстве�ите орга�и�ации в Ра�гра�“, чре� пре�се�ателя Георги 
Милков Ди�итров против ре�е�ие №�9�от �0��0����006 г�� по а���� �ело 
№ �04/�005 г�� �а Ра�гра�ския окръже� съ��� В �ея са и�ложе�и �ово�и 
�а �еправил�ост �а съ�еб�ия акт и се иска от�я�ата �у�� 

Ответ�икът – к�етът �а Общи�а Ра�гра� и �аи�тересова�ата 
стра�а в процеса „Шеле България“ ЕООД �е са и�ра�или ста�овище 
по касацио��ата жалба��

Прокурорът от Върхов�ата а��и�истратив�а прокуратура �ава 
�отивира�о �аключе�ие �а �еос�овател�ост �а касацио��ата жалба�� 
Върхов�ият а��и�истративе� съ�, състав �а пето от�еле�ие, �а�ери, 
че касацио��ата жалба е процесуал�о �опусти�а като по�а�е�а в сро-
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ка по чл�� 33, ал�� � ЗВАС и от �а�леж�а стра�а�� За �а се прои��есе по 
съществото є, прие �а уста�ове�о сле��ото:

С обжалва�ото ре�е�ие Ра�гра�ският окръже� съ� е отхвърлил жал-
бата �а Георги Милков Ди�итров срещу отка� �а пре�оставя�е �а и�-
фор�ация от к�ета �а Общи�а Ра�гра� по по�а�е�о от жалбопо�ателя 
�аявле�ие вх�� № 74-00-�5���/07��06���005 г�� Съ�ът е уста�овил от факти-
ческа стра�а, че със �аявле�ие №74-00-�5���/07��06���005 г�� пре�се�ателят 
�а С�руже�ие „Це�тър �а �еправителстве�ите орга�и�ации в Ра�гра�“ е 
поискал �а �у бъ�е пре�оставе�о: а) копие и всички а�екси къ� �оговора 
�а ко�цесия по с�етосъбира�е и с�етои�во�ва�е в гр�� Ра�гра� и всички 
�аселе�и �еста в Общи�а Ра�гра�, сключе�и �еж�у Общи�а Ра�гра� и 
„Шеле България“ЕООД и б) и�фор�ация �а и�плате�ите су�и �о то�и 
�о�е�т по �есеци �а ко�цесио�ера в и�пъл�е�ие �а �оговора�� К�етът �а 
общи�ата, като е приел, че �остъпът �асяга и�тересите �а третото лице 
и �я�а �егово и�рич�о пис�е�о съгласие �а пре�оставя�е �а иска�ата 
обществе�а и�фор�ация по чл�� 3�, ал�� � ЗДОИ, с обжалва�ото пис�о е 
отка�ал �а я пре�остави �а �аявителя�� Въ� ос�ова �а те�и фактически об-
стоятелства, съ�ът е �остиг�ал �о и�во�, че ко�цесио�ерът �е е �а�ълже� 
субект по с��� �а чл�� 3, т�� � ЗДОИ, пора�и което орга�ът �ако�осъобра�-
�о е провел проце�урата по чл�� 3�, ал�� � ЗДОИ�� Сле� като третото лице 
и�рич�о е �аявило, че търсе�ата и�фор�ация е фир�е�а та��а и �ася-
га ико�о�ическите и�тереси �а �ружеството, �а�ълже�ият субект е бил 
�лъже� �а съобра�и �есъгласието �а �а�е �остъп �о �ея �а �аявителя�� 
А��и�истратив�ият орга� правил�о е квалифицирал липсата �а съгласие 
от стра�а �а �аи�тересова�ото лице като ос�ова�ие �а отка� в хипоте�ата 
�а чл�� 37, ал�� �, т�� � ЗДОИ и �ако�осъобра��о е отка�ал �а пре�остави 
�остъп �а �аявителя�� Така �отивира� е поста�овил оспоре�ия ре�ултат��  
Ре�е�ието е �еправил�о пора�и поста�овява�ето �у при �опус�ато �а-
ру�е�ие �а �атериал�ия �ако��� При ре�ава�е �а въпроса �а характера 
�а търсе�ата и�фор�ация, съ�ът е приел, че съставлява търговска та�-
�а, чието ра�простра�е�ие би �асег�ало и�тересите �а третото лице, бе� 
�а съобра�и от�оси�ите �ор�атив�и ра�поре�би, уреж�ащи публич�ия 
�остъп �о �а��ите, касаещи те�и обекти и �е��ости, �а които е сключе� 
ко�цесио�е� �оговор и �еговите ос�ов�и пара�етри�� Къ� �о�е�та 
�а поста�овява�е �а обжалва�ия отка� е �е�ствала ра�поре�бата �а 



�44

ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА

чл�� 75а (�ов – ДВ, бр�� �0� от �004 г��, от���, бр�� 36 от �006 г��) от Зако�а 
�а общи�ската собстве�ост, съглас�о която к�етът �а общи�ата орга�и-
�ира съ��ава�ето и по��ържа�ето �а общи�ски ко�цесио�е� регистър, 
в ко�то се вписват �а��и �а всички пре�оставе�и ко�цесии �а терито-
рията �а общи�ата�� Съ�ържа�ието �а то�и регистър е регла�е�тира�о 
в Наре�ба № 5 от �0��09���005 г�� �а утвърж�ава�е �а обра�ците �а акто-
вете �а общи�ска собстве�ост и �а регистрите, пре�ви�е�и в Зако�а �а 
общи�ската собстве�ост, и �а опре�еля�е ре�а �а съставя�ето, во�е�ето 
и съхра�ява�ето и��� За�ълже�ието �а съ��а�е и по��ържа общи�ския 
ко�цесио�е� регистър е �а к�ета �а общи�ата�� С приложи�ия къ� �а-
тата �а отка�а Зако� �а ко�цесиите (от���, ДВ, бр�� 36 от ���05���006 г��, в 
сила от ���07���006 г��) е уре�е�о по��ържа�ето от Ми�истерския съвет �а 
Нацио�але� ко�цесио�е� регистър, в ко�то се вписват �а��и �а всички 
ко�цесии�� Достъпът �о регистъра и и�фор�ацията в архива къ� �его е 
публиче� и се осъществява по ре�а �а ЗДОИ, съглас�о чл�� 59, ал�� � от 
Правил�ика �а прилага�е �а Зако�а �а ко�цесиите�� По а�алогиче� �а-
чи� е ре�е� въпросът в �е�стващия Зако� �а ко�цесиите – чл�� 96 и сл�� 
Сле�овател�о, по от�о�е�ие �а търсе�ата и�фор�ация от �аявителя, ко-
ято е обяве�а �а публич�а, �е �оже �а �а�ери приложе�ие огра�ичител-
�ата хипоте�а �а чл�� �7, ал�� � ЗДОИ във вр�� с чл�� 3�, ал�� � ЗДОИ�� Сле� 
като �ако�о�ателят и�рич�о е регла�е�тирал, че �а��ите �а ко�цесиите, 
в т�� ч�� ос�ов�ите клау�и �а ко�цесио��ите �оговори �огат �а бъ�ат пре-
�оставя�и по ре�а �а ЗДОИ, �есъгласието �а третото лице, ба�ира�о �а 
при�ципа �а �ащита �а търговски и ико�о�ически и�тереси �е �оже �а 
ели�и�ира и�цяло �остъпа �о търсе�ата обществе�а и�фор�ация�� В ра�-
глеж�а�ия случа�, приоритет�о е спа�ва�ето �а при�ципа �а про�рач�ост 
и глас�ост от�ос�о управле�ието �а �е��ости, фи�а�сира�и със сре�ства 
от общи�ския бю�жет, които от своя стра�а се събират по� фор�ата �а 
такса �а битови отпа�ъци от �аселе�ието�� Огра�ичител�ата хипоте�а по 
чл�� 3�, ал�� � ЗДОИ �оже �а �а�ери приложе�ие са�о съобра��о клау�ите 
�а поверител�ост �а �оговора и то ако �е �асягат и�фор�ация, която по 
силата �а �ако�а е обяве�а �а публич�а�� Ето �ащо, и�во�ите �а съ�а �а 
�ако�осъобра��ост �а оспоре�ия отка� �а �а�ълже�ия субект �а пре�о-
стави �а �аявителя търсе�ата обществе�а и�фор�ация, ос�ова� �а лип-
сата �а съгласие �а третото лице, са �еправил�и�� К�етът �а общи�ата, в 
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качеството си �а орга� по чл�� 3, ал�� � ЗДОИ �е�ако�осъобра��о е приел �а 
во�ещо и�исква�ето �а охра�а �а и�тересите �а търговското �ружество, 
като е пре�ебрег�ал �ако�ово регла�е�тира�ото правило �а общо�остъп-
�ост �а �а��ите, свър�а�и с орга�и�ацията �а услугите по с�етосъбира�е 
и с�етои�во�ва�е, ра�хо�ите от които се покриват от сре�ствата в общи�-
ския бю�жет, постъпили от събира�ата �ест�а такса от �а�ъч�о�а�ълже-
�ите лица �а територията �а общи�ата�� Пора�и това, при ра�глеж�а�е �а 
�аявле�ието �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация във връ�ка с ко�-
цесията �а с�етосъбира�е и с�етои�во�ва�е а��и�истратив�ият орга� 
е сле�вало �а пре�остави търсе�ите �а��и, �а които �ако�ово е регла-
�е�тира�о, че са публич�о �остъп�и�� При положе�ие, че �оку�е�тите 
съ�ържат и�фор�ация, която е и�въ� обяве�ата от �ако�о�ателя �а 
публич�а, орга�ът е ра�полагал с въ��ож�остта �а пре�остави части-
че� �остъп, съглас�о чл�� 3�, ал�� 4 ЗДОИ�� В обжалва�ия а��и�истрати-
ве� акт �е е �аправе�о ра�гра�иче�ие �а характера �а и�фор�ацията 
в то�и аспект, пора�и което, против�о �а приетото от ре�аващия съ�, 
�е�ако�осъобра��о е отка�а� и�цяло �остъп �о търсе�ата и�фор�ация��  
Пре�ви� и�ложе�ото обжалва�ото ре�е�ие, с което е отхвърле�а жал-
бата �а с�руже�ието срещу отка�а �а �а�ълже�ия субект сле�ва �а се 
от�е�и, както и оспоре�ия а��и�истративе� акт�� А��и�истратив�ата 
преписка сле�ва �а се вър�е �а а��и�истратив�ия орга� �а ре�ава�е 
�а въпроса по същество, съобра��о ука�а�ията в �астоящото ре�е�ие�� 
Во�и� от гор�ото, Върхов�ият а��и�истративе� съ�, състав �а пето 
от�еле�ие, 

РЕШИ:

ОТМЕНЯ ре�е�ие №�9�от �0��0����006 г�� по а���� �ело  
№ �04/�005 г�� �а Ра�гра�ския окръже� съ� и в�есто �его 

ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ отка�а �а к�ета �а Общи�а Ра�гра�, обективира� 

в пис�о № 74-00-�5��5/�9��06���005 г�� �а пре�остави �а С�руже�ие 
„Це�тър �а �еправителстве�и орга�и�ации в Ра�гра�“ �остъп �о об-
ществе�а и�фор�ация по �аявле�ие вх�� № 74-00-�5���/07��06���005 г�� 
ВРЪЩА а��и�истратив�ата преписка �а к�ета �а Общи�а Ра�гра� 
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�а �ово прои��ася�е по �аявле�ие вх�� № 74-00-�5���/07��06���005 г�� �а 
С�руже�ие „Це�тър �а �еправителстве�и орга�и�ации в Ра�гра�“�� 
Ре�е�ието �е по�лежи �а обжалва�е��

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/Ва�я А�чева

секретар: ЧЛЕНОВЕ:
/п/Юлия Ковачева 
/п/Виолета Глави�ова
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ДЕЛО
Сдружение „Център на 

неправителствените 
организации в Разград“ 

срещу  
кмет на Община Разград 

(кмет – командировки)
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Сдружение „Център на неправителствените  
организации в Разград“ срещу кмет на  

Община Разград (кмет – командировки)

I инстанция – а.д. № 1/2006 г. на Разградски окръжен съд
II инстанция – а.д. № 5319/2006 г. на ВАС, Пето отделение

Заявление:
С пис�е�о �аявле�ие �а �остъп �о и�фор�ация пре�се�ателят �а 

с�руже�ие „Це�тър �а �еправителстве�ите орга�и�ации в Ра�гра�“ 
иска от к�ета �а Общи�а Ра�гра� �а �у бъ�е пре�оставе� �остъп �о 
сле��ата и�фор�ация:

– бро�, цел и про�ължител�ост �а служеб�ите пътува�ия, ра��ер 
�а ко�а��ировъч�ите ра�хо�и в стра�ата и чужби�а �а г-� Ве�ели� 
У�у�ов – к�ет �а Общи�а Ра�гра� от �99� г�� �о �о�е�та �а �аявле-
�ието��

Отказ:
В �ако�оуста�ове�ия �4-��еве� срок �е е получе� отговор по по-

�а�е�ото �аявле�ие��

Жалба:
Мълчаливият отка� �а к�ета �а Общи�а Ра�гра� е обжалва� пре� 

Ра�гра�ски окръже� съ� (РОС)��

Развитие пред I инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в е��о съ�еб�о �асе�а�ие и е обяве�о �а ре-

�ава�е��

Решение I инстанция:
С Ре�е�ие № �9 от �0 �арт �006 г�� състав �а РОС отхвърля жал-

бата �а с�руже�ието, като при�а, че жалбопо�ателят търси �остъп 
�о и�фор�ация, която �е е обществе�а по с�исъла �а чл�� �, ал�� � от 
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ЗДОИ, а пре�ставлява лич�и �а��и�� Съ�еб�ият състав прави и и�во�, 
че по-голя�а част от иска�ите �а��и �е се съхра�яват, пре�ви� и�ти-
ча�ето �а �ако�оуста�ове�ия срок �а па�е�ето и�, съглас�о Зако�а �а 
счетово�ството��

Касационна жалба: 
Ре�е�ието �а РОС е обжалва�о пре� ВАС�� В касацио��ата жалба 

е посоче�о, че иска�ата и�фор�ация е �осеж�о броя, целта и про�ъ-
лжител�остта �а служеб�ите пътува�ия и ра�хо�ите, свър�а�и с тях, 
�а к�ета �а Общи�а Ра�гра��� Те�и �а��и �е �огат �а бъ�ат опре�е-
ле�и като „лич�и �а��и“, по с�исъла �а чл�� � от Зако�а �а �ащита 
�а лич�ите �а��и (ЗЗЛД), тъ� като �е касаят ко�крет�о фи�ическо 
лице, а се от�асят �о и�пъл�е�ие �а служеб�и фу�кции от к�ет �а об-
щи�а�� От съ�ържа�ието �а поиска�ата и�фор�ация, �асоче�а и�цяло 
къ� �е��остта �а орга� �а и�пъл�ител�ата власт в общи�ата, сле�ва 
квалификацията є като служеб�а обществе�а и�фор�ация по с�и-
съла �а чл�� �� от ЗДОИ�� Касацио��ият жалбопо�ател и�лага и �ово�, 
че �ако�о�ателството (Зако� �а Държав�ия архиве� фо��) въвеж�а 
яс�и правила �а работа с �оку�е�ти в учреж�е�ията и че процесът по 
съхра�ява�е, архивира�е и у�ищожава�е �а �оку�е�ти �е е оставе� 
�а свобо��ата воля и субектив�а преце�ка �а служителите в учреж�е-
�ията�� Пора�и това, голослов�ото и �епо�крепе�о с ко�крет�и �ока�а-
телства твър�е�ие, че �оку�е�тите, съ�ържащи иска�ата и�фор�ация, 
�е се съхра�яват в общи�ата, �е е �остатъч�о, �а �а обос�ове отка� �а 
�остъп �о обществе�а и�фор�ация��

Развитие пред II инстанция:
Делото е ра�гле�а�о в открито съ�еб�о �асе�а�ие и е обяве�о �а 

ре�ава�е��
 
Решение II инстанция:
С Ре�е�ие № 9097 от �� септе�ври �006 г�� състав �а ВАС от�е�я 

ре�е�ието �а РОС, както и отка�а �а к�ета, и връща преписката �а 
к�ета, с ука�а�ия �а у�овлетвори иска�ето �а �остъп �о обществе�а 
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и�фор�ация, съобра��о съществуващата в общи�ата �оку�е�тация�� В 
�отивите си �агистратите посочват, че �еправил�о и в �ару�е�ие �а 
�атериал�ия �ако� окръж�ият съ� е приел, че жалбопо�ателят търси 
�остъп �о и�фор�ация, която �е е обществе�а, по с�исъла �а чл�� �, ал�� � 
от ЗДОИ�� Иска�ите �а��и �е са лич�и, съглас�о чл�� �, ал�� � от ЗЗЛД, 
тъ� като �е касаят ко�крет�ото фи�ическо лице Ве�ели� У�у�ов, ко-
ето чре� ра�крива�ето и� би се и�е�тифицирало в това �у качест-
во�� В случая се касае �а и�пъл�е�ие �а служеб�и фу�кции �а У�у�ов 
като к�ет �а Общи�а Ра�гра� – и�фор�ация, чието ра�крива�е би �ало 
въ��ож�ост �а съставя�е �а собстве�о ��е�ие от�ос�о �е��остта �а 
орга�а �а и�пъл�ител�ата власт в общи�ата като �а�ълже� по �ако-
�а субект�� Затова съ�еб�ият състав счита, че търсе�ата и�фор�ация 
сле�ва �а се квалифицира като служеб�а обществе�а и�фор�ация, по 
с�исъла �а чл�� �� от ЗДОИ�� 

Посочва се и, че по �елото �е е �ока�а�о каква част от иска�а-
та счетово��а �оку�е�тация �а перио� от �5 го�и�и е �алич�а и ка-
ква част е у�ищоже�а, съглас�о сроковете �а съхра�е�ие по чл�� 4� 
от Зако�а �а счетово�ството�� Затова и то�и �отив �а фор�ира�ето �а 
оспоре�ия отка� �е обос�овава �еговата �ако�осъобра��ост�� 
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РЕШЕНИЕ 
 

№ 9097 
София, 21.09.2006 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният административен съд на Република България – Пето 
отделение, в съ�еб�о �асе�а�ие �а �ва�а�есети септе�ври �ве хиля�и 
и �еста го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКА ПАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ДОБРЕВА 
ИВАН РАДЕНКОВ

при секретар А�елия Ста�кова и с участието

�а прокурора Виктор Мали�ов и�слу�а �окла�ва�ото

от съ�ията ДИАНА ДОБРЕВА

по а���� �ело № 53�9/�006.

Прои�во�ството е по чл�� 33 и сл�� от Зако�а �а Върхов�ия а��и-
�истративе� съ� (ЗВАС)��

Обра�ува�о е по касацио��а жалба �а С�руже�ие „Це�тър 
�а неправителствените орга�и�ации в Ра�гра�“ срещу ре�е�ие 
№ �9/�0��03���006 г�� по а�����ело № �/�006 г�� �а Ра�гра�ския окръ-
же� съ�, с което е отхвърле�а жалбата �а с�руже�ието против от-
ка� �а к�ета �а общи�а Ра�гра� �а пре�остави �остъп �о обществе-
�а и�фор�ация по �аявле�ие вх�� № 94-Г-��8���/���������004 го�и�а��  
Соче�ите от касацио��ия жалбопо�ател ос�ова�ия �а от�я�а �а ата-
кува�ото ре�е�ие са ви�ира�ите в чл�� ��8б, ал�� �, б�� „в“ от ГПК – �е-
правил�ост пора�и �ару�е�ие �а �атериал�ия �ако�, съществе�и 
�ару�е�ия �а съ�опрои�во�стве�ите правила и �еобос�ова�ост�� 
И�ложе�и са и ко�крет�и �ово�и, като се акце�тира върху това, че 
иска�ата в случая и�фор�ация – „бро�, цел и про�ължител�ост �а 
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служеб�ите пътува�ия, ра��ера �а ко�а��ировъч�ите ра�хо�и в стра-
�ата и чужби�а �а г-� Ве�ели� У�у�ов – к�ет �а общи�а Ра�гра�, от 
�99� г�� �о �о�е�та �а �аявле�ието“, �е �огат �а бъ�ат опре�еле�и като 
лич�и �а��и по с�исъла �а чл�� � от ЗЗЛД, тъ� като �е касаят ко�к-
рет�о фи�ическо лице, а се от�асят �о и�пъл�е�ие �а служеб�и фу�к-
ции �а к�ета�� Ето �ащо търсе�ата и�фор�ация е �асоче�а и�цяло къ� 
�е��остта �а орга� �а и�пъл�ител�ата власт в общи�ата, обществе-
�а е по своя характер и �остъпът �о �ея �е сле�ва �а се огра�ичава�� 
Ответ�икът – к�етът �а общи�а Ра�гра�, �е е и�ра�ил ста�овище�� 
Пре�ставителят �а Върхов�ата а��и�истратив�а прокуратура �ава 
�отивира�о �аключе�ие �а �еос�овател�ост �а касацио��ата жалба��  
За �а се прои��есе, �астоящата и�ста�ция съобра�и сле��ото: 
Жалбата е процесуал�о �опусти�а като по�а�е�а в срок и 
от �а�леж�а стра�а�� Ра�гле�а�а по същество, е ос�овател�а�� 
Неправил�о и в �ару�е�ие �а �атериал�ия �ако� окръж�ият съ� е 
приел, че жалбопо�ателят търси �остъп �о и�фор�ация, която �е 
е обществе�а по с�исъла �а чл�� �, ал�� � от ЗДОИ�� Иска�ите �а��и 
�е са лич�и съглас�о чл�� �, ал�� � от ЗЗЛД, тъ� като �е касаят ко�-
крет�ото фи�ическо лице Ве�ели� У�у�ов, което чре� ра�крива�ето 
и� би се и�е�тифицирало в това �у качество�� В случая се касае �а 
и�пъл�е�ие �а служеб�и фу�кции �а У�у�ов като к�ет �а общи�а 
Ра�гра�, и�фор�ацията �а които би �ало въ��ож�ост �а съставя�е �а 
собстве�о ��е�ие от�ос�о �е��остта �а орга�а �а и�пъл�ител�ата 
власт в общи�ата като �а�ълже� по �ако�а субект�� Затова �астоящият 
съ� счита, че търсе�ата и�фор�ация сле�ва �а се квалифицира като 
служеб�а обществе�а и�фор�ация по с�исъла �а чл�� �� от ЗДОИ�� 
Осве� това, �е се по�крепя от �ока�ателствата по �елото, че та�и и�фор�ация 
пре�ставлява служеб�а та��а и като такава е класифицира�а в приложе�ия 
списък, и�готве� и утвър�е� съглас�о ЗЗКИ и правил�ика �а приложе�ието 
�у�� Пре� съ�а �е е и�яс�е�о, коя от съ�ържащата се в и�брое�ите 5� ви�а 
�оку�е�ти и�фор�ация, опре�еле�а �а �иво „�а служеб�о пол�ва�е“, и�а 
от�о�е�ие къ� търсе�ите от с�руже�ието �а��и�� Сле�овател�о, �еос�о-
вател�о отка�ът �а к�ета е по�крепе� с аргу�е�т, ос�ова� �а ра�поре�бата 
�а чл�� 9, ал�� � от ЗДОИ, бе� �а е �аправе�а ко�крети�ация в та�и �асока�� 
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Не е �ока�а�о по �елото, каква част от иска�ата счетово��а �оку�е�та-
ция �а перио� от �3 го�и�и е �алич�а и каква част е у�ищоже�а съглас�о 
сроковете �а съхра�е�ие по чл�� 4� от ЗСч�� Затова и то�и �отив �а фор�и-
ра�ето �а оспоре�ия отка� �е обос�овава �еговата �ако�осъобра��ост��  
Пре�ви� и�ложе�ото, �астоящият съ� �е спо�еля лако�ич�ите съобра-
же�ия �а окръж�ия съ�, с които е прието, че �аявле�ието �а с�руже�и-
ето и�цяло �е по�лежи �а у�овлетворява�е от к�ета и отка�ът �у съот-
ветства �а �ако�а�� Пора�и това, обжалва�ото ре�е�ие сле�ва �а се 
от�е�и и в�есто �его �а се поста�ови �руго по съществото �а спора, с 
което �а се уважи по�а�е�ата от С�руже�ие „Це�тър �а неправител-
ствените орга�и�ации в Ра�гра�“ жалба, като сле� от�я�а �а процес-
�ия отка�, �елото �а се вър�е като преписка �а се�ира�ия орга� �а �ово 
прои��ася�е и у�овлетворява�е �а иска�ето �а �остъп �о обществе�а 
и�фор�ация съобра��о съществуващата в общи�ата �оку�е�тация��  
Во�и� от гор�ото и �а ос�ова�ие чл�� 40, ал�� 3 от ЗВАС, Върхов�ият 
а��и�истративе� съ�, пето от�еле�ие,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ ре�е�ие № �9/�0��03���006 г�� по а�����ело № �/�006 г�� 
�а Ра�гра�ския окръже� съ� и в�есто �его ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отка� �а к�ета �а общи�а Ра�гра� �а пре�остави �остъп 
�о обществе�а и�фор�ация по �аявле�ие вх�� № 94-Г-��8���/���������004 г��, 
по�а�е�о от С�руже�ие „Це�тър �а неправителствените орга�и�а-
ции в Ра�гра�“��

ВРЪЩА �елото като преписка �а �ово прои��ася�е съобра��о 
�а�е�ите ука�а�ия��

РЕШЕНИЕТО е око�чател�о��

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/Милка Па�чева

секретар: ЧЛЕНОВЕ:
/п/Диа�а Добрева 
/п/Ива� Ра�е�ков
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ДЕЛО
Силвия Йотова  

(в. „Новинар“)  
срещу Министерство на 

регионалното развитие 
и благоустройството 
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Силвия Йотова (в. „Новинар“)  
срещу Министерство на регионалното 

 развитие и благоустройството

I инстанция – а.д. № 6363/2005 г., на ВАС,  
Пето отделение

II инстанция – а.д. № 7669/2006 г. на ВАС,  
Петчленен състав – II колегия

Заявление:
Пре� �есец �а� �005 г�� Силвия Йотова (в�� „Нови�ар“) по�ава 

пис�е�о �аявле�ие �а �остъп �о и�фор�ация �о Ми�истерството �а 
регио�ал�ото ра�витие и благоустро�ството (МРРБ)�� С �его иска ко-
пие от �оговора �а ко�цесия, сключе� �еж�у МРРБ и „Авто�агистрала 
Тракия“ АД, както и копия от прав�ите а�али�и �а ко�цесията, които 
се и�готвят по силата �а Зако�а �а ко�цесиите��

Отказ:
Ми�истърът �а регио�ал�ото ра�витие и благоустро�ството от-

ка�ва пре�оставя�ето �а �остъп �о поиска�ата и�фор�ация, тъ� като 
тя съ�ържала �а��и, които в своята съвкуп�ост пре�ставляват класи-
фицира�а и�фор�ация – служеб�а та��а, съглас�о Зако�а �а �ащита 
�а класифицира�ата и�фор�ация (ЗЗКИ)�� Достъпът �о та�и и�фор�а-
ция би се отра�ил �еблагоприят�о �а и�тересите �а �ържавата или би 
увре�ил �руг прав�о �ащите� и�терес��

Жалба:
Отка�ът е обжалва� с аргу�е�та, че посоче�ото прав�о ос�ова-

�ие от ЗЗКИ �е е �остатъч�о, тъ� като сле�ва �а се посочи и съответ-
�ия ко�крете� �ако�, въ� ос�ова �а ко�то та�и категория и�фор�а-
ция е опре�еле�а �а служеб�а та��а�� Нещо повече, съглас�о Зако�а 
�а ко�цесиите, �и�истърът е сле�вало �а и�прати та�и и�фор�ация 
�а вписва�е в уста�ове�ия с то�и �ако� публиче� регистър, ко�то би 
трябвало �а е �остъпе� и чре� И�тер�ет�� 
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Развитие пред I инстанция:
Меж�увре�е��о �оговорът �а ко�цесия е пре�оставе� �а Програ�а 

Достъп �о И�фор�ация (ПДИ) от �овия �и�истър �а регио�ал�ото 
ра�витие и благоустро�ството�� Правото �а �остъп �о и�фор�ация �а 
жур�алистката обаче �е е у�овлетворе�о, тъ� като и�готве�ите по си-
лата �а Зако�а �а ко�цесиите а�али�и �а ко�цесията про�ължават �а 
�е са публич�и��

Пре� февруари �006 г�� �елото е ра�гле�а�о в е��о съ�еб�о �асе�а-
�ие и е обяве�о �а ре�ава�е��

Решение I инстанция:
С Ре�е�ие № 545� от �� �а� �006 г�� състав �а ВАС от�е�я отка�а 

�а �и�истъра и �у и�праща преписката �а ре�ава�ето є по същество�� 
В �отивите си съ�еб�ият състав посочва, че със �аявле�ието е бил 
поиска� �остъп �о и�фор�ация, която �оже �а се опре�ели като об-
ществе�а по с�исъла �а чл�� �, ал�� � от ЗДОИ�� В соче�ия в �аявле�ието 
�а �остъп ко�цесио�е� �оговор се съ�ържа и�фор�ация �а условията, 
при които �ържавата е учре�ила �а �ружеството-ко�цесио�ер правото 
�а пол�ва�е върху обект, и�ключител�а �ържав�а собстве�ост�� Та�и 
и�фор�ация е свър�а�а с обществе�ия живот и пре�оставя�ето є би 
по�волило �а граж�а�ите, в случая чре� сре�ствата �а �асова и�фор-
�ация, �а си съставят собстве�о ��е�ие �а �ачи�а, по ко�то ко�пе-
те�т�ият �а сключва�ето �а �оговора �ържаве� орга� и�пъл�ява въ�-
ложе�ите �у �а�ълже�ия�� Преце�ява�ки поиска�ата обществе�а и�-
фор�ация като �ащите�а, пора�и това, че пре�ставлявала служеб�а 
та��а, �и�истърът �е се е по�овал �а �ако�, която я опре�еля като та-
кава, �ито �а о�обре� от �его списък, съ�ържащ категориите и�фор-
�ация, по�лежащи �а класификация като служеб�а та��а в систе�а-
та �а Ми�истерство �а регио�ал�ото ра�витие и благоустро�ството�� 
И�ложе�ите от �и�истъра �а регио�ал�ото ра�витие и благоустро�с-
твото съображе�ия са твър�е общи, така че �е �огат �а се опре�елят 
като същи�ски �отиви �а а��и�истратив�ия акт�� 

Касационна жалба:
Ре�е�ието �а ВАС е обжалва�о от �и�истъра пре� петчле�е� 

състав �а същия съ���
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Развитие пред II инстанция: 
Делото е ра�гле�а�о в е��о открито съ�еб�о �асе�а�ие и обяве�о 

�а ре�ава�е�� 

Решение II инстанция:
С Ре�е�ие № �073� от � �ое�ври �006 г�� петчле�е� състав �а ВАС 

отхвърля касацио��ата жалба �а �и�истъра и оставя в сила ре�е�и-
ето �а пре�хо��ата и�ста�ция�� При липсата �а �а��и, уста�овяващи 
твър�е�ието �а �и�истъра, че се касае �а класифицира�а и�фор�ация 
по с�исъла �а чл�� �6 от ЗЗКИ, съ�ът �е ра�полага с въ��ож�остта 
�а провери �еговата правил�ост�� Твър�е�ието �а �и�истъра, че и�-
фор�ацията, съ�ържаща се в �оговора и в оце�ките по чл�� 6, ал�� � от 
Зако�а �а ко�цесиите (от�е�е�), попа�а в категорията, съставляваща 
служеб�а та��а, �е я и�е�тифицира като такава�� В са�ото ре�е�ие �а 
орга�а по чл�� 3, ал�� � от ЗДОИ е посоче�а са�о при�а�леж�ост къ� 
съответ�ата категория и�фор�ация, съглас�о чл�� �6 от ЗЗКИ, �о �е са 
и�ложе�и �отиви по какви критерии и �а какво ос�ова�ие е прието, че 
иска�ата обществе�а и�фор�ация съставлява служеб�а та��а, което 
от своя стра�а �е по�волява �а съ�а �а упраж�и ефективе� ко�трол �а 
�ако�осъобра��ост �а отка�а �а пре�оставя�ето є��
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РЕШЕНИЕ 
 

№ 5451 
София, 22.05.2006 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният административен съд на Република България – Пето 
отделение, в съ�еб�о �асе�а�ие �а �ва�есет и се��и февруари �ве хи-
ля�и и �еста го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЖАНЕТА ПЕТРОВА 
ТАНЯ ВАЧЕВА

при секретар Светла Па�ева и с участието

�а прокурора Ог�я� Топуров и�слу�а �окла�ва�ото

от съ�ията ЖАНЕТА ПЕТРОВА

по а���� �ело № 6363/�005.

Силвия Николаева Йотова е обжалвала �апове� № РД-0�-�4-
�94/�6��05���005 г�� �а �и�истъра �а регио�ал�ото ра�витие и благоустро�с-
твото, с която е било отка�а�о пре�оставя�ето �а �остъп �о поиска�ата 
от �ея със �аявле�ие № V8-783/����05���005 г�� обществе�а и�фор�ация�� 
Направе�о е оплаква�е �а �е�ако�осъобра��ост �а а��и�истратив�ия 
акт и е поиска�о �а бъ�е от�е�е� с присъж�а�е �а �аправе�ите ра��оски�� 
Ми�истърът �а регио�ал�ото ра�витие и благоустро�ството е поис-
кал отхвърля�ето �а жалбата��

Пре�ставителят �а Върхов�ата а��и�истратив�а прокуратура е �ал 
�аключе�ие, че отка�ът е �ако�осъобра�е� и сле�ва �а се остави в сила�� 
Върхов�ият а��и�истративе� съ� като провери �ако�осъобра�-
�остта �а а��и�истратив�ия акт �а�ира, че жалбата е ос�овател�а�� 
Със �аявле�ие №V8-783/����05���005 г�� �о �и�истъра �а регио�ал�о-
то ра�витие и благоустро�ството, Силвия Николаева Йотова, жур-
�алист от вест�ик „Нови�ар“, поискала �а є бъ�е пре�оставе�а ця-
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лата и�фор�ация, съ�ържаща се в �оговора �а ко�цесия, сключе� 
�еж�у �и�истъра �а регио�ал�ото ра�витие и благоустро�ството и 
�ружеството „Авто�агистрала Тракия“ АД, както и и�фор�ация-
та, съ�ържаща се в оце�ките по чл�� 6,ал�� � от Зако�а �а ко�цесиите�� 
Със �апове� № РД-0�-�4-�94/�6��05���005 г�� �и�истърът �а регио�ал�о-
то ра�витие и благоустро�ството отка�ал пре�оставя�ето �а поиска�ата 
и�фор�ация, тъ� като �а��ите, в тях�ата съвкуп�ост, пре�ставлявали 
служеб�а та��а съглас�о чл�� �6 от Зако�а �а �ащита �а класифицира-
�ата и�фор�ация и �остъпът �о тях би се отра�ил �еблагоприят�о �а 
и�тересите �а �ържавата или би увре�ил �руг прав�о�ащите� и�терес��  
И��а�е�ият а��и�истративе� акт противоречи �а �ако�а�� Със �а-
явле�ието �а жур�алистката Силвия Йотова е бил поиска� �остъп 
�о и�фор�ация, която �оже �а се опре�ели като обществе�а по 
с�исъла �а чл�� �, ал�� � от Зако�а �а �остъп �о обществе�а и�фор-
�ация�� В соче�ия в �аявле�ието �а �остъп ко�цесио�е� �оговор се 
съ�ържа и�фор�ация �а условията, при които �ържавата учре�ила 
�а �ружеството-ко�цесио�ер правото �а пол�ва�е върху обект, и�-
ключител�а �ържав�а собстве�ост�� Та�и и�фор�ация е свър�а�а с 
обществе�ия живот и пре�оставя�ето є би по�волило �а граж�а�и-
те, в случая чре� сре�ствата �а �асова и�фор�ация, �а съставят собс-
тве�о ��е�ие �а �ачи�а, по ко�то ко�пете�т�ия �а сключва�ето �а 
�оговора �ържаве� орга� и�пъл�ява въ�ложе�ите �у �а�ълже�ия��  
За �а откаже �остъп �о иска�ата и�фор�ация, а��и�истратив�ият 
орга� се по�овал �а чл�� �6 от Зако�а �а �ащита �а класифицира�а 
и�фор�ация, съ�ържаща опре�еле�ие �а категориите и�фор�ация, 
пре�ставляващи служеб�а та��а�� Когато обществе�ата и�фор�ация 
е класифицира�а и�фор�ация, тъ� като пре�ставлява �ържав�а или 
�руга �ащите�а та��а, правото �а �остъп �о �ея �оже �а бъ�е огра-
�иче�о�� За �ащите�а се счита та�и служеб�а и�фор�ация, съ��ава�а 
или съхра�ява�а от �ържав�ите орга�и или орга�ите �а �ест�ото 
са�оуправле�ие, която �е е �ържав�а та��а, �о �ерегла�е�тира�ият 
�остъп �о �ея би се отра�ил �еблагоприят�о �а и�тересите �а �ържа-
вата или би увре�ил �руг прав�о�ащите� и�терес�� И�фор�ацията, 
по�лежаща �а класификация като служеб�а та��а, се опре�еля със 
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�ако��� Всеки ръково�ител �а орга�и�ацио��а е�и�ица и�а �а�ълже-
�ие �а и�готви списък �а категориите и�фор�ация, пре�ставляващи 
служеб�а та��а �а сферата �а �е��ост �а орга�и�ацио��ата е�и�ица��  
Преце�ява�ки поиска�ата обществе�а и�фор�ация като �ащите�а по-
ра�и това, че пре�ставлявала служеб�а та��а, а��и�истратив�ият ор-
га� �е се е по�овал �а �ако�, която я опре�еля като такава, �ито �а о�об-
ре� от �его списък, съ�ържащ категориите и�фор�ация, по�лежащи 
�а класификация �а служеб�а та��а в систе�ата �а Ми�истерството 
�а регио�ал�ото ра�витие и благоустро�ството�� И�ложе�ите от �и-
�истъра �а регио�ал�ото ра�витие и благоустро�ството съображе-
�ия са твър�е общи, така че �е �огат �а се опре�елят като същи�ски 
�отиви �а а��и�истратив�ия акт�� Фор�ал�ият по�хо� при �отиви-
ра�е �а акта препятства и�вър�ва�ето �а проверка �а съответствие-
то �у с �ор�атив�ите и�исква�ия и е ос�ова�ие �а �еговата от�я�а��  
Пора�и �опус�атото �ару�е�ие �а чл�� �5,ал�� � ЗАП �апове�та �а �и-
�истъра �а регио�ал�ото ра�витие и благоустро�ството сле�ва �а се 
от�е�и, а преписката �а се и�прати �а а��и�истратив�ия орга� �а ре-
�ава�ето є по същество�� При �овото ра�глеж�а�е орга�ът сле�ва �а 
и�ложи ко�крет�и съображе�ия �а в�етото от �его ре�е�ие, при кое-
то �а ра�гра�ичи посоче�ата в �аявле�ието и�фор�ация, съ�ържаща 
се в �оговора �а ко�цесия, сключе� с �ружеството “Авто�агистрала 
Тракия“ АД и та�и в оце�ките по чл�� 6,ал�� � от Зако�а �а ко�цесиите�� 
Тъ� като ра�поре�бата �а чл�� 6,ал�� � от Зако�а �а ко�цесиите е била от-
�е�е�а ��ого пре�и �атата �а по�ава�е �а �аявле�ието, орга�ът сле�ва 
�а прове�е проце�урата по чл�� �9,ал�� � ЗДОИ �а уточ�ява�е �а �еговото 
съ�ържа�ие в частта, в която е поиска�о �а се пре�остави и�фор�ация 
�а оце�ките по чл�� 6,ал�� � ЗК, съпътстващи пре�ложе�ието �а ко�цесия�� 
С огле� и�хо�а �а �елото, �а ос�ова�ие чл�� 50 ЗВАС, �а по�алата жалба 
стра�а сле�ва �а се присъ�ят �аправе�ите ра��оски в ра��ер �а �0 лева�� 
По и�ложе�ите съображе�ия и �а ос�ова�ие чл�� �8 ЗВАС във връ�ка с 
чл�� 4�,ал�� 3 ЗАП Върхов�ият а��и�истративе� съ� ре�и
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РЕШИ:
 

ОТМЕНЯ �апове� № РД-0�-�4-�94/�6��05���005 г�� �а �и�истъра �а 
регио�ал�ото ра�витие и благоустро�ството, с която е било отка�а-
�о пре�оставя�ето �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация, поиска�а 
от Силвия Николаева Йотова със �аявле�ие №V8-783/����05���005 г��  

ИЗПРАЩА �а �и�истъра �а регио�ал�ото ра�витие и благоус-
тро�ството преписката по по�а�е�ото от Силвия Николаева Йотова 
�аявле�ие №V8-783/����05���005 г��, �а ре�ава�ето є по същество�� 
ОСЪЖДА Ми�истерството �а регио�ал�ото ра�витие и благоуст-
ро�ството �а �аплати �а Силвия Николаева Йотова от София, ул�� 
„Оборище“ № 44, ЕГН 65���464�8, ра��оски в ра��ер �а �0 лева�� 
Ре�е�ието �оже �а се обжалва в �4-��еве� срок от съобще�ието �о 
стра�ите пре� петчле�е� състав �а Върхов�ия а���истративе� съ��� 

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/А��ре� Ико�о�ов

секретар: ЧЛЕНОВЕ:
/п/Жа�ета Петрова 
/п/Та�я Вачева



�64

ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА

Пре�и��о Р/О:

РЕШЕНИЕ 
 

№ 10731 
София, 01.11.2006 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният административен съд на Република България – 
Петчленен състав – II колегия, в съ�еб�о �асе�а�ие �а �евет�а�есе-
ти окто�ври �ве хиля�и и �еста го�и�а в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ВАНЯ АНЧЕВА 
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА 
МАРИЕТА МИЛЕВА 
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА

при секретар Григори�ка Любе�ова и с участието

�а прокурора Лиля�а Кръста�ова и�слу�а �окла�ва�ото

от съ�ията ВАНЯ АНЧЕВА

по а���� �ело № 7669/�006.

Прои�во�ството е по ре�а �а чл�� 33 и сл�� от Зако�а �а Върхов�ия 
а��и�истративе� съ� (ЗВАС), вр�� с чл�� 40, ал�� � от Зако�а �а �остъп �о 
обществе�а и�фор�ация (ЗДОИ)��

Обра�ува�о е по касацио��а жалба �а Ми�истъра �а регио�ал�ото 
ра�витие и благоустро�ството против ре�е�ие № 545�/����05���006 г�� по 
а���� ��� № 6363/�005 г�� �а тричле�е� състав �а Върхов�ия а��и�истра-
тиве� съ�, пето от�еле�ие�� По по�роб�о и�ложе�и �ово�и �а �опус�а-
ти �ару�е�ия �а �атериал�ия �ако� при поста�овява�ето �а обжалва-
�ия съ�ебе� акт, се иска �еговата от�я�а, �а ос�ова�ие чл�� ��8б, ал�� �, 
б�� „в“, пр�� �-во от ГПК��
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Ответ�икът – Силвия Николаева Йотова, чре� упъл�о�още�ия си 
процесуале� пре�ставител, �астъпва ста�овище �а �еос�овател�ост 
�а касацио��ата жалба��

Пре�ставителят �а Върхов�ата а��и�истратив�а прокуратура 
�ава �аключе�ие, че съ�еб�ото ре�е�ие е правил�о��

Върхов�ият а��и�истративе� съ�, петчле�е� състав, като обсъ�и 
събра�ите по �елото �ока�ателства във връ�ка с въве�е�ото касаци-
о��ото оплаква�е, прие�а �а уста�ове�о сле��ото:

Касацио��ата жалба е по�а�е�а в срока по чл�� 33, ал�� � от ЗВАС, 
от �а�леж�а стра�а, и�аща право и и�терес от обжалва�ето, пора�и 
което е процесуал�о �опусти�а�� Ра�гле�а�а по същество, жалбата е 
�еос�овател�а��

С обжалва�ото ре�е�ие е от�е�е�а като �е�ако�осъоб-
ра��а Запове� № РД-0�-�4-�94/�6��05���005 г�� �а �и�истъра �а 
регио�ал�ото ра�витие и благоустро�ството (РРБ), с коя-
то е поста�ове� отка� �а �остъп �о обществе�а и�фор�а-
ция по по�а�е�ото от Силвия Николаева Йотова – жур�а-
лист от вест�ик „Нови�ар“, �аявле�ие № V8-783/����05���005 г�� 
За �а поста�ови то�и ре�ултат тричле��ият състав е приел, че е 
�опус�ато �ару�е�ие �а чл�� �5, ал�� � от Зако�а �а а��и�истратив-
�ото прои�во�ство (ЗАП) от�ос�о и�исква�ето �а прои��ася�е �а 
орга�а с �отивира�о ре�е�ие�� А��и�истратив�ият акт �е съ�ържа 
фактите, послужили като ос�ова�ие �а поста�ове�ия отка� �а �о-
стъп �о търсе�ата обществе�а и�фор�ация�� Пора�и отсъствието 
�а съображе�ия �а и��ава�ето �а акта, �е �оже �а бъ�е и�вър�е�а 
съпоставка �а съответствието �у с �атериал�ия �ако�, което спо-
ре� ре�аващият състав во�и �о от�я�ата �у�� Паралел�о с това са 
ра�вити съображе�ия, че сле�ва �а бъ�е прове�е�а и проце�ура по 
чл�� �9, ал�� � от ЗДОИ �а уточ�ява�е съ�ържа�ието �а �аявле�ието в 
частта, с която е поиска�о пре�оставя�ето �а съпътстващите пре�-
ложе�ието �а ко�цесия оце�ки по чл�� 6, ал�� � от Зако�а �а ко�цесиите 
(ЗК, от���)�� По те�и съображе�ия тричле��ият състав �а ВАС е от-
�е�ил атакува�ата �апове� и е вър�ал преписката �а �ово прои��а-
ся�е по по�а�е�ото �аявле�ие с прав�о ос�ова�ие чл�� �4 от ЗДОИ�� 
Ре�е�ието съответства �а �ако�а��
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Ре�аващият състав правил�о е ко�статирал, че обжалва�ата 
�апове� �е съ�ържа �отиви от�ос�о ко�крет�ите факти, които са 
били преце�е�и от а��и�истратив�ия орга� като ос�ова�ие �а пос-
та�ове�ия отка� �а �остъп �о обществе�а и�фор�ация�� При лип-
сата �а �а��и, уста�овяващи твър�е�ието �а �и�истъра �а РРБ, 
че се касае �а класифицира�а и�фор�ация по с�исъла �а чл�� �6 
от Зако�а �а �ащита �а класифицира�ата и�фор�ация (ЗЗКИ) и с 
огле� липсата �а и�ложе�и фактически ос�ова�ия �а опре�еля�е 
�а и�фор�ацията, съ�ържаща се в цитира�ите в �аявле�ието �о-
ку�е�ти като съставляваща служеб�а та��а, съ�ът �е ра�полага с 
въ��ож�остта �а провери �еговата правил�ост�� Твър�е�ието, че 
и�фор�ацията, и�корпорира�а в �оговора �а ко�цесия, сключе� 
�еж�у касатора и „Авто�агистрала Тракия“ АД и съответ�о – в 
оце�ките по чл�� 6, ал�� � от ЗК (от���), попа�а в категорията, състав-
ляваща служеб�а та��а, �е я и�е�тифицира като такава�� В са�ото 
ре�е�ие �а орга�а по чл�� 3, ал�� � от ЗДОИ е посоче�а са�о при�а-
�леж�ост къ� съответ�ата категория и�фор�ация, съглас�о чл�� �6 
от ЗЗКИ, �о �е са и�ложе�и �отиви по какви критерии и �а какво 
ос�ова�ие е прието, че иска�ата обществе�а и�фор�ация състав-
лява служеб�а та��а, което от своя стра�а �е по�волява �а съ�а 
�а упраж�и ефективе� ко�трол �а �ако�осъобра��ост �а отка�а �а 
пре�оставя�ето є�� Чре� тълкува�е �а ра�поре�би от ЗДОИ и ЗЗКИ 
съ�ът �е �оже �а и��ирва аргу�е�тите, �овели �о атакува�ия отка� 
�а �остъп �о обществе�а и�фор�ация, с което �а �опълва съ�ържа-
�ието �а акта�� Та�и �е��ост сле�ва �а и�вър�и орга�ът, ко�то е �а-
�ълже�ият публич�оправе� субект по ЗДОИ, а и�е��о – �и�истъ-
рът �а РРБ или опре�еле�о от �его лице по чл�� �8, ал�� � от �ако�а�� 
Липсата �а �отиви къ� отка�а �а а��и�истратив�ия орга� �а пре-
�остави търсе�ата от �аявителката обществе�а и�фор�ация, �е 
по�волява �а съ�а �а преце�и �ако�осъобра��остта �а обжалва�а-
та �апове��� Нару�е�ото и�исква�е �а фор�а �а акта по чл�� �5, ал�� �, т�� 3 
от ЗАП е абсолют�о ос�ова�ие �а от�я�ата �у, т�� к�� пре�полага 
липса �а юри�ически факт, ко�то �а поро�и упраж�е�ото от ор-
га�а публич�о субектив�о право�� Са�о �а това ос�ова�ие �а-
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пове�та е по�лежала �а от�я�а – по аргу�е�т �а чл�� 4�, ал�� 3, 
пре�л�� � от ЗАП, вр�� с чл�� �� от ЗВАС, пора�и което атакува�ото 
ре�е�ие е правил�о�� Оста�алите касацио��и оплаква�ия са �еот-
�оси�и къ� то�и и�во�, ето �ащо обсъж�а�ето и� е бе�пре��ет�о, 
т�� к�� �ори и �а са ос�овател�и, �е биха �огли �а про�е�ят пра-
вил�остта �а кра��ия и�во� �а съ�а �а �е�ако�осъобра��остта є�� 
Съ�еб�и ра��оски �е се прете��ират, пора�и което и �е сле�ва �а 
бъ�ат присъж�а�и��

Во�и� от гор�ото и �а ос�ова�ие чл�� 40, ал�� �, пр�� �-во ЗВАС, 
Върхов�ият а��и�истративе� съ�, петчле�е� състав

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА ре�е�ие № 545� от ����05���006 г�� по а���� �ело 
№ 6363/�005 г�� �а Върхов�ия а��и�истративе� съ�, пето от�еле�ие�� 
Ре�е�ието �е по�лежи �а обжалва�е��

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/Ко�ста�ти� Пе�чев

секретар: ЧЛЕНОВЕ:

/п/Ва�я А�чева 
/п/Виолета Глави�ова 
/п/Мариета Милева 
/п/Илия�а До�чева
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ДЕЛО
Христо Христов  

(в. „Дневник“)  
срещу  

Националната  
разузнавателна служба
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Христо Христов (в. „Дневник“) срещу  
Националната разузнавателна служба

I инстанция – а.д. № 687/2005 г., на СГС,  
Административно отделение, III-г състав
I инстанция – а.д. № С 31/2005 г., на СГС,  
Административно отделение, III-г състав

II инстанция – а.д. № 3С-321/2006 г. на ВАС,  
Пето отделение

Заявление:
В края �а �004 г�� жур�алистът от в�� „Д�ев�ик“ Христо Христов 

по�ава �аявле�ие �о �иректора �а Нацио�ал�ата ра�у��авател�а 
служба (НРС)�� Със �аявле�ието си то� иска �остъп �о �атериали 
от архива �а Първо глав�о управле�ие �а бив�ата Държав�а си-
гур�ост (ДС) от перио�а �97�–�979 г�� И�фор�ацията �у е �еоб-
хо�и�а �а включва�ето �а ко�крет�и факти в �оку�е�тал�а к�ига 
�а уби�ството �а писателя Георги Марков пре� �978 г��, в Ло��о�, 
върху която жур�алистът работи��

Отказ:
В �ако�оуста�ове�ия �4-��еве� срок �е е получе� отговор �а 

�аявле�ието��

Жалба:
Мълчаливият отка� е обжалва� пре� Софи�ски гра�ски съ� (СГС)�� 

Осве� �ово�ите �а �е�ако�осъобра��ост �а отка�а, в жалбата е по-
соче�о, че жур�алистът вече е проучвал архивите �а Ми�истерство 
�а вътре��ите работи (МВР), Ми�истерство �а въ���ите работи 
(МВ�Р), Държав�ия архиве� фо�� и Върхов�ия касацио�е� съ��� 
Също така, Христов ��огократ�о е публикувал и�фор�ация по те-
�ата и бе� съ��е�ие въпросът е от висок обществе� и�терес, пора�и 
което сле�ва �а се осигури �остъп �о поиска�ата и�фор�ация��
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Развитие пред I инстанция: 
На първото �асе�а�ие (�акрито) по �елото жур�алистът пре�ста-

вя ре�ица �ока�ателства в по�крепа �а твър�е�ието си, че вече е про-
учвал �атериали по те�ата в архивите �а �руги и�ституции�� Съ�ът 
отлага �елото, с огле� въ��ож�остта ответ�ата стра�а �а се �апо��ае с 
пре�ставе�ите �ока�ателства, както и �а пре�стави свои��

На второто съ�еб�о �асе�а�ие (�акрито) по �елото пре�стави-
телят �а ответ�ика твър�и, че �е ��ае �али поиска�ата и�фор�ация 
съществува в Нацио�ал�ата ра�у��авател�а служба (НРС), тъ� като 
същата �е �ожело �а бъ�е �а�ере�а сре� �оку�е�тите, съхра�ява�и от 
НРС�� В същото вре�е твър�и, че поиска�ата и�фор�ация е �аркира�а 
с гриф �а сигур�ост като �ържав�а та��а�� А�вокатът �а жалбопо�ателя 
и�тъква, че споре� тра��ата практика �а Върхов�ия а��и�истративе� 
съ�, голослов�ото и �епо�крепе�о с ко�крет�и �ока�ателства твър�е-
�ие, че опре�еле� �оку�е�т �е �оже �а бъ�е открит, �е е �остатъч�о 
�а обос�ове отка� �а �остъп �о и�фор�ация�� В те�и случаи съответ�ият 
а��и�истративе� орга� сле�ва �а а�гажира �ока�ателства, че търсе-
�ият �оку�е�т е у�ищоже� с ре�е�ие �а експерт�а ко�исия; респ�� че 
е архивира�, като се посочат �а��и, по�воляващи и��ирва�е �а �есто-
�ахож�е�ието �у, или че е и�губе� и е съставе� съответ�ият ко�ста-
тиве� протокол, у�остоверяващ то�и факт�� Пре�ставе�и са и пис�е�и 
бележки, в които се �авеж�ат �ово�и �а �е�ако�осъобра��ост �а твър-
�е�ието, че поиска�ата и�фор�ация пре�ставлява �ържав�а та��а��

Делото е обяве�о �а ре�ава�е��

Решение I инстанция:
С Ре�е�ие от �4 �арт �006 г�� състав �а СГС от�е�я като �е�ако-

�осъобра�е� �ълчаливия отка� �а �иректора �а НРС �а пре�оставя�е 
�а иска�ата и�фор�ация и �а�ължава �иректора �а НРС �а пре�остави 
�остъп �о поиска�ата и�фор�ация, сле� провеж�а�е �а �а�ължител-
�а проце�ура по �екласификация �а и�фор�ацията по ре�а �а Зако�а 
�а �ащита �а класифицира�ата и�фор�ация (ЗЗКИ)�� Съ�ът �а�ира �а 
�еос�овател�о въ�раже�ието �а ответ�ика, че �е е �а�ълже� субект 
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по с�исъла �а чл�� 3 от ЗДОИ, �а което �а�ира ос�ова�ие в ра�поре�-
бата �а параграф �, т�� � от Допъл�ител�ите ра�поре�би (ДР) �а ЗЗКИ�� 
Де�ствител�о НРС, по с�исъла �а параграф �, т�� � от ДР �а ЗЗКИ, 
пре�ставлява „служба �а сигур�ост“, �о фор�улира�ки това по�ятие, 
�ако�ът �е и�ключва качеството �у �а �ържаве� орга�, ви�ира� в чл�� 3 
от ЗДОИ, �а когото �а липсва качеството �а �а�ълже� субект по то�и 
�ако���

Във връ�ка с и�ложе�ите в съ�еб�ото прои�во�ство �ово�и �а 
процесуал�ите пре�ставители �а НРС – �ащо считат, че �е сле�ва �а 
бъ�е пре�оставе� �остъп �о иска�ата и�фор�ация, пора�и класифи-
цира�ето є като �ържав�а та��а, съ�ът отбеля�ва сле��ото: Ви��о от 
пре�ставе�ите по �елото �ока�ателства, �а първа стра�ица �а всеки от 
поиска�ите �оку�е�ти и�а гриф „Строго секрет�о“, с �ати �а �асекре-
тява�е в перио�а �97�–�979 г�� С ра�поре�бата �а чл�� 4�, ал�� 4 от ЗДОИ 
�а съ�а е пре�оставе�о право �а ко�трол върху �аркира�ето с гриф 
�а сигур�ост�� Приложе�ието �а та�и ра�поре�ба е �атру��е�о, тъ� 
като орга�ът, и�вър�ил съответ�ото класифицира�е, �е съществува в 
прав�ия �ир�� Доку�е�тите са и��ава�и от по�ра��еле�ия �а бив�ата 
ДС, които �е попа�ат сре� и�брое�ите в пар�� �, т�� � от ЗЗКИ „служ-
би �а сигур�ост“�� Материалите са и�готве�и и класифицира�и като 
�ащите�а и�фор�ация, пре�и вли�а�е в сила �а ЗЗКИ, пора�и което 
в случая сле�ва �а �а�ери приложе�ие ра�поре�бата �а пар�� 9, т�� � от 
Пре�хо��ите и �аключител�и ра�поре�би (ПЗР) �а ЗЗКИ, съглас�о 
която и�готве�ите �о вли�а�е в сила �а �ако�а �оку�е�ти, обо��аче-
�и със степе�и �а секрет�ост „строго секрет�о“, се считат �а обо�-
�аче�и с �иво �а класификация �а сигур�ост съответ�о „секрет�о“, 
като сроковете се и�числяват съглас�о чл�� 34, ал�� � и се броят от 
�атата �а съ��ава�ето и��� Сле�овател�о, по от�о�е�ие �а всички 
и�иска�и �оку�е�ти по �аявле�ието �а перио�а �97�–�979 г�� сле�ва 
�а бъ�е и�вър�е�а преце�ка �а �аличието �а и�текъл срок �а �ащита 
по ЗЗКИ – �а те�и, които са обо��аче�и с гриф „строго секрет�о от 
особе�а важ�ост“, срокът е 30 г��, �а „строго секрет�о“ – �5 г�� 

Съ�ът уста�овява, че по �елото �е са пре�ставе�и �ока�ателства 
а��и�истратив�ият орга� �а е и�пъл�ил ра�поре�бата �а пар�� 9, ал�� � 
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от ПЗР �а ЗЗКИ, ко�то пре�виж�а �а�ълже�ие в срок �о � г�� от вли-
�а�ето в сила �а ЗЗКИ, ръково�ителите �а съответ�ите е�и�ици �а 
приве�ат в съответствие с и�исква�ията �а �ако�а и �ор�атив�ите ак-
тове по прилага�ето �у, �атериалите и �оку�е�тите, съ�ържащи кла-
сифицира�а и�фор�ация�� В то�и с�исъл ра�поре�бата �а чл�� 34, ал�� 3 
от ЗЗКИ ви�ира, че сле� и�тича�е �а посоче�ите по-горе срокове �а 
�ащита, �ивото �а класификация се пре�ахва и �остъпът �о �ея се 
осъществява по ре�а �а ЗДОИ, а чл�� 33, ал�� � от ЗЗКИ пре�виж�а в 
срок от е��а го�и�а сле� и�тича�е �а срока �а �ащита, същата �а се 
пре�остави �а Държав�ия архиве� фо���� 

Ето �ащо, споре� �агистратите, поста�ове�ият �ълчалив отка� �а 
�иректора �а НРС �а пре�оставя�е �а �остъп �о обществе�а и�фор-
�ация сле�ва �а бъ�е от�е�е� като �е�ако�осъобра�е� и �а ос�ова�ие 
чл�� 4� от ЗДОИ �а се �а�ължи орга�ът �а пре�остави иска�ата обще-
стве�а и�фор�ация, сле� като и�пъл�и ука�а�ата от съ�а проце�ура 
по �екласификация��

Касационна жалба:
Ре�е�ието �а СГС е обжалва�о от �иректора �а НРС пре� ВАС��

Развитие пред II инстанция:
Пре� ��� февруари �007 г�� �елото е ра�гле�а�о в �акрито съ�еб�о 

�асе�а�ие и е обяве�о �а ре�ава�е��

Решение II инстанция:
С Ре�е�ие от �� ю�и �007 г�� състав �а ВАС, Пето от�еле�ие, ос-

тавя в сила ре�е�ието �а СГС�� С ре�е�ието си �агистратите отхвър-
лят аргу�е�тите �а НРС, и�ложе�и в касацио��ата є жалба�� Съ�ът 
прие�а, че със ЗДОИ �ако�о�ателят �е е и�ключил НРС от кръга �а 
и�ституциите, �а�ълже�и �а пре�оставят и�фор�ация �а граж�а�ите�� 
Правото �а и�фор�ация по�лежи �а огра�ичава�е, когато иска�ата 
и�фор�ация е класифицира�а�� Дори в �якои от те�и случаи обаче, 
граж�а�ите пак и�ат право �а получат поиска�ата и�фор�ация�� Такъв 
е случаят по чл�� 34, ал�� 3 от ЗЗКИ, когато срокът �а �ащита �а и�фор-
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�ацията е и�текъл и сле�ва �а се пре�ах�е �ивото �а класификация�� 
Споре� �агистратите, правил�о СГС е поставил въпроса �ащо при 
те�и обстоятелства и�фор�ацията �е е пре�оставе�а �а Държав�ия 
архиве� фо��, съглас�о чл�� 33, ал�� � от ЗЗКИ�� Отхвърле� е и аргу-
�е�тът �а НРС, че и�фор�ацията �е е обществе�а, �ащото се �асягат 
чуж�естра��и лица�� Споре� съ�еб�ия състав, иска�ата и�фор�ация е 
обществе�а, �ащото от �ея �аявителят �оже �а си състави ��е�ие �а 
�е��остта �а службата �а сигур�ост пре� перио�а �а социали��а�� В 
ре�е�ието се �обавя, че �е �аявителят трябва �а �ока�ва, че и�ститу-
цията съхра�ява поиска�ата и�фор�ация, пора�и което е �еос�овате-
ле� аргу�е�тът �а НРС, че �е е �ока�а�о службата �а притежава �оку-
�е�тите�� Напротив, и�ституцията �а�-�обре ��ае какво, в какъв обе� 
и ви� съхра�ява и е �лъж�а �а отра�и те�и обстоятелства в пис�е�ия 
си отговор по ЗДОИ�� Ре�е�ието е око�чател�о��
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