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До Фондация „Програма достъп до информация”

Уважаеми представители на Фондация „Програма достъп до информация“
В Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) постъпи
по e-mail изпратеното от Вас писмо с покана за участие на изпълнителния директор
на фонда в онлайн церемония по връчване на награди за принос в областта на
свободата на информацията по повод „Международния ден на правото да знам” и
номинацията на ДФ „Земеделие“ в категория "Най-абсурден/смешен случай за
достъп до информация или решение по заявление за достъп до информация".
Като причина за номинацията за антинаградата се сочи, че при извършена проверка е
установено, че ДФ „Земеделие“ е единствената институция, която с решение по
Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ отказва предоставяне на
информация, но в същото е посочен линк към търсената информация и въпреки, че
информацията е публикувана на сайта на ДФ „Земеделие“, в диспозитива на
решението е посочено, че се отказва достъп до същата.
Обръщам Ви внимание, че съобразно разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗДОИ
„Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена
информация при условията и по реда, определени в този закон, освен ако в друг
закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на
такава информация.“ Посочената разпоредба очертава приложното поле на ЗДОИ.
При наличие на друг закон, в който е предвиден специален ред за търсене,
получаване и разпространение на исканата информация, ЗДОИ не намира
приложение. В случая в мотивите на решението е посочен другият закон, на
основание който исканата информация е публикувана на сайта на ДФ „Земеделие“.
За доказване на изпълнението на специалния закон и за улеснение достъпа до
търсената информация е посочен електронния адрес на исканата информация.
Следва да бъде отбелязано, че при депозиране на заявление за достъп до
обществена информация по реда на ЗДОИ, задълженият субект, в случая ДФ
„Земеделие“, е длъжен стриктно да спазва императивните разпоредби на закона.
Когато исканата информация се предоставя по реда на друг закон, се постановява
отказ за предоставяне на исканата информация при условията и реда определени в
ЗДОИ, съобразно разпоредбата на чл.4, ал.1, предложение второ от ЗДОИ.
Следователно с постановеният отказ за предоставяне на исканата информация се
отказва същата да бъде предоставена при условията и по реда на ЗДОИ, тъй като е
посочен друг ред за това, но не и че се препятства предоставянето й.
Съдебната практика е еднозначна, че при приложение на разпоредбата на
чл.4, ал.1, предложение второ от ЗДОИ се постановява отказ за предоставяне на
исканата информация със заявлението по ЗДОИ. В тази насока са: РЕШЕНИЕ №
12779 от 25.11.2008г. по адм. д. № 10068/2007., ІІІ отд. на ВАС, РЕШЕНИЕ №
14042 от 21.12.2015г. по адм. д. № 133/2015г., V отд. на ВАС, РЕШЕНИЕ № 13045
от 03.12.2015г. по адм. д. № 15450/2014г., V отд. на ВАС и други.

От посочената съдебна практика става ясно, че ДФ „Земеделие“ не е
единствената институция, която постановява законосъобразен отказ по заявление за
достъп до обществена информация, когато е предвиден специален ред за търсене,
получаване и разпространяване на такава и указва реда за търсене и получаване на
исканата информация.
Припомняме, че съгласно чл. 4 ал. 1 на Конституцията, Република България е
правова държава. Смисълът на правовата държава е върховенството на Закона, което
означава, че решенията на Съда следва да бъдат приемани и огласявани без никакви
внушения. Надяваме се, екипът на Фондация „Достъп до информация“ да споделя
този конституционен принцип и да остане на висотата на професионалните
стандарти и етика.
Ваше право е да организирате номинации, но държим на коректност и
почтеност.
Благодарим Ви, че сте наш коректив, както и за отправените ползотворни
критики. Това ни кара да бъдем още по-отговорни и още по-добре да изпълняваме
своята дейност.
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