
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

№ 6774 

София, 07/12/2005 
 
Върховният административен съд на Република България - Пето 

отделение, в закрито заседание на дванадесети юли две хиляди и пета 
година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ 
ЧЛЕНОВЕ:ДИАНА ДОБРЕВА 

ВАНЯ АНЧЕВА 
при секретар   и с участието
на прокурора   изслуша докладваното
от председателя АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ  
по адм. дело № 4183/2005.  
 
 
Производство по чл. 213 и сл. от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) 
във връзка с чл. 11 от Закона за Върховния административен съд (ЗВАС). 
Образувано е по частна жалба на Сдружение "Център на 
неправителствените организации в Разград", подадена от неговия 
председател Георги Милков Димитров, срещу определение № 14 от 
21.02.2005 г. по адм.дело № 69/2004 г. на Разградския окръжен съд. 
Частната жалба е подадена в срока по чл. 214, ал. 1 ГПК и е допустима, а 
разгледана по същество е основателна. 
С посоченото определение Разградският окръжен съд е оставил без 
разглеждане жалбата на частния жалбоподател срещу мълчалив отказ на 
кмета на Община Разград да му предостави достъп до информация, 
поискана със заявление вх.№ 74-00-29-1 от 15.09.2004 г. и е прекратил 
съдебното производство, образувано въз основа на тази жалба. За да 
постанови този резултат окръжният съд е приел, че в случая липсва 
мълчалив отказ по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за 
административното производство (ЗАП), защото: 
а) административният орган не се е занимал с въпроса по същество, а е 
отпочнал процедура по изясняването на обстоятелството дали заявителят 
е правоспособен и дееспособен субект, която не е приключила; 
б) по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) може 
да се иска достъп до обществена по смисъла на чл. 2 информация, но не и 
достъп до документи, а със заявлението си жалбоподателят е искал 



именно достъп до документ - изготвена справка от общинската 
администрация; 
в) ако се приеме, че жалбоподателят е поискал информация за 
предоставените на политическите партии общински имоти, то тя следва 
да бъде извлечена от актовите книги за общинската собственост, а 
информация от тези книги се дава по друг нормативно определен ред, а не 
по реда на ЗДОИ. 
Определението е неправилно. 
От данните по делото е видно, че със заявление вх.№ 74-00-29-1 от 
15.09.2004 г. Георги Милков Димитров, председател на Сдружение 
"Център на НПО в Разград", е направил искане кметът на Община Разград 
да му предостави "информация относно изнесена справка от общинската 
администрация в отговор на питане на общинския съветник Стоян 
Димитров на сесия на Общинския съвет от 26.07.2004 г.". В заявлението е 
направено пояснение, че "информацията се отнася до предоставените 
общински имоти на политически партии в Разград". С писмо № 74-00-29-
2 от 17.09.2004 г. (това писмо погрешно е приложено в преписката по 
адм.дело № 68 от 2004 г. на Разградския окръжен съд, респ. адм.д.№ 4182 
от 2005 г. на ВАС-V отд.), подписано от секретаря на Община Разград 
жалбоподателят е уведомен, че "с оглед установяване активната 
легитимация" следва да представи "съдебната регистрация на Центъра на 
НПО гр.Разград". 
Жалбоподателят не е отговорил на това писмо, а на 05.10.2004 г. е подал 
жалба срещу мълчалив отказ да му бъде предоставено копие на хартиен 
носител на посочената по-горе справка. 
При тези данни частната жалба е основателна. 
Разградският окръжен съд недопустимо е направил разширително 
тълкуване на чл. 25, ал. 1 ЗДОИ. Тази правна норма изчерпателно 
изброява реквизитите, които задължително трябва да съдържа заявление 
за достъп до обществена информация. Едно от правилата при тълкуването 
на законите е, че правна норма, която установява задължения, не може да 
се тълкува разширително и по този начин да се излиза извън границите на 
задължението или задълженията, установени с нея. Това правило е 
нарушил Разградския окръжен съд като е приел, че въпреки липсата на 
задължение, формулирано в чл. 25 ЗДОИ или в друга норма на същия 
закон, подателят на заявлението за достъп до обществена информация бил 
длъжен да представи исканото с писмо изх.№ 74-00-29-2 от 17.09.2004 г. 
доказателство за своята правосубектност.  
Своя извод, че кметът на Община Разград имал право да изиска от 
жалбоподателя документ за съдебна регистрация, Разградският окръжен 
съд е направил и без да държи сметка за чл. 41 от Конституцията на 



Република България, който е посветен на правото на информация и 
започва така: "Всеки има право". Тази конституционна разпоредба налага 
да бъде тълкувана разширително нормата на чл. 4 ЗДОИ в смисъл, че дори 
неправосубектни организации на граждани могат да търсят и имат право 
да получат всяка интересуваща ги обществена информация. Това е така, 
защото дори и неправосубектни, тези организации са организации на 
граждани, на правосубектни физически лица, които по силата на чл. 41 от 
Конституцията имат право на достъп до обществена информация.  
Неправилен е и изводът на Разградския окръжен съд, че достъпът до 
документи не бил регламентиран със ЗДОИ. Тази неправилност се вижда, 
например, от разпоредбата на чл. 10 ЗДОИ, който дефинира като 
официална обществената информация, съдържаща се в актовете на 
държавните органи и органите на местното самоуправление. По начало 
актовете на посочените органи са документи - разпоредителни или 
свидетелстващи в зависимост от конкретното им съдържание. 
В случая жалбоподателят е поискал достъп до информация, която е била 
създадена по повод дейността на кмета и ръководената от него общинска 
администрация. С оглед на дефиницията по чл. 11 ЗДОИ тази информация 
е служебна обществена информация. Като не е издал решение по чл. 28, 
ал. 2 ЗДОИ в срока по ал. 1 на същия чл. 28, кметът на Община Разград е 
проявил бездействие, което представлява мълчалив отказ по смисъла на 
чл. 14, ал. 1 ЗАП. Затова спорът за законосъобразността на този отказ е 
следвало да бъде разгледан и разрешен по същество. 
По изложените съображения Върховният административен съд, пето 
отделение, счита, че обжалваното определение на Разградския окръжен 
съд следва да бъде отменено, а делото - върнато за продължаване на 
съдопроизводствените действия и постановяване на решение по 
съществото на спора, заявен с жалбата по него (по делото). 
Водим от изложените мотиви, Върховният административен съд, пето 
отделение, 

ОПРЕДЕЛИ: 
 
 
ОТМЕНЯ определение № 14 от 21.02.2005 г. по адм.дело № 69/2004 г. на 
Разградския окръжен съд и връща делото за продължаване на 
съдопроизводствените действия. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. 
 

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Александър Еленков 
секретар:  ЧЛЕНОВЕ:/п/ Диана Добрева 



/п/ Ваня Анчева 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 9437 

София, 10/03/2006 
 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
 
Върховният административен съд на Република България - Пето 

отделение, в съдебно заседание на дванадесети септември две хиляди и 
шеста година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛКА ПАНЧЕВА 
ЧЛЕНОВЕ:ДИАНА ДОБРЕВА 

ИВАН РАДЕНКОВ 
при секретар  Анелия Станкова  и с участието
на прокурора  Виктор Малинов изслуша докладваното
от съдията ИВАН РАДЕНКОВ  
по адм. дело № 5326/2006.  
 
 
Производството е по чл. 33 и сл. от Закона за Върховния административен 
съд (ЗВАС) във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена 
информация (ЗДОИ). 
Образувано е по касационна жалба на Георги Милков Димитров от гр. 
Разград като председател на Сдружение „Център на неправителствените 
организации в Разград”, срещу Решение № 26/31.03.2006 г., постановено 
по адм.дело № 8/2006 г. по описа на Окръжен съд - Разград, с което е 
отхвърлена жалбата му срещу отказ на Кмета на Община Разград по 
заявление вх.№94-Г-108.1/15.11.2004 г. за достъп до обществена 
информация по реда на ЗДОИ. Твърди се, че решението е 
незаконосъобразно и неправилно поради допуснати нарушения на 
материалния закон - отменителни основания на чл.218 б, ал. 1, б. „в” от 
ГПК. Иска се отмяната му и постановяването на друго, с което 
административният орган бъде задължен да предостави исканата 
обществена информация. 
Ответникът - Кметът на Община Разград, редовно призован, не се явява и 
представлява, като не е изразено становище по касационната жалба. 



Заинтересованата страна – „Гледища” АД гр. Разград, редовно призована, 
не се представлява. 
Представителят на Върховната административна прокуратура изразява 
становище за неоснователност на жалбата. 
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 33, ал. 1 от ЗВАС и от 
надлежна страна, с оглед на което е процесуално ДОПУСТИМА. 
Разгледана по същество, е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения: 
С обжалваното решение Окръжен съд-Разград е отхвърлил жалбата на 
Георги Милков Димитров против отказ на Кмета на Община Разград да 
му бъде предоставена обществена информация, поискана със заявление 
вх.№ 94-Г-108.1/15.11.2004 г. Съдът е приел, че претендираната със 
заявлението информация касае данни за трето лице, изразило изрично 
несъгласието си за предоставяне на желаната информация, което от своя 
страна дава правото на административния орган да откаже достъп до 
исканата инфирмация или да даде такъв, в обем и по начин, неразкриващ 
информацията отнасяща се до третото лице. Изложени са мотиви, че 
претендираната информация не е свързана с обществения живот, а с 
търговскоправни отношения на конкретни правни субекти и има частен 
характер, поради което и достъп до нея не се дължи. Установено е, че 
Кметът на Община Разград е делегирал правомощията си по 
приложението на ЗДОИ на зам.кмета М.Цанева, която е издала 
обжалвания отказ, с оглед на което е налице надлежно упълномощаване 
по реда на чл. 28, ал. 2 ЗДОИ. Крайният извод на първоинстанционния 
съд е, че обжалваният административен акт е издаден от компетентен 
орган в кръга на неговите правомощия.  
Решението на първоинстанционният съд е правилно и настоящата 
инстанция споделя напълно изложените в него съображения.  
Касационните доводи за допуснато от съда нарушение на материалния 
закон са неоснователни.  
Определението на понятието "обществена информация" се съдържа в 
разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, според която "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 закон субекти". Съгласно текста на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ 
този закон се прилага за достъп до обществена информация, която се 
създава или съхранява от държавните органи или органите на местното 
самоуправление в Република България.  
Видно от приложеното по делото заявление за достъп до информация е 
поискана цялата налична информация от 1998 г. до датата на подаване на 
заявлението, за изплатените от бюджета на Община Разград суми на 



вестник „Гледища днес” за публикации и други печатни услуги. 
За да откаже поисканата информация, административният орган се е 
позовал на несъгласието на третото лице, за което се отнася 
информацията. Разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ предвижда като 
основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, 
достъпът да засяга интересите на трето лице и да няма негово изрично 
писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация.  
Случаите на защита интересите на трето лице са уредени в чл. 31 от ЗДОИ. 
Това трето лице може да бъде държавен орган, търговско дружество или 
друго юридическо лице, или физическо лице. В конкретният случай 
третото лице представлява търговско дружество и не е от кръга на 
задължените субекти по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ.  
Със заявлението е поискана информация отнасяща се до търговската 
дейност на „Гледища” АД, като издател на вестник „Гледища днес”, с 
оглед на което настоящият състав приема, че с него се засягат законни 
права и интереси на търговското дружество - трето лице.  
Предвид на изложеното, обжалваното решение като обосновано, 
постановено при спазване разпоредбите на материалния закон и при липса 
на съществени нарушения на съдопроизводствените правила, следва да 
бъде оставено в сила. 
Водим от горното и на основание чл. 40, ал. 1 от ЗВАС, Върховният 
административен съд, пето отделение 

РЕШИ: 
 
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/31.03.2006 г., постановено по адм.дело 
№ 8/2006 г. по описа на Окръжен съд - Разград. 
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. 

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Милка Панчева 
секретар:  ЧЛЕНОВЕ:/п/ Диана Добрева 

/п/ Иван Раденков 
И.Р. 
 

А.Е.РЕШЕНИЕ 
 

№ 6438 

София, 06/13/2006 
 

В ИМЕТО НА НАРОДА 



 
Върховният административен съд на Република България - Пето 

отделение, в съдебно заседание на пети юни две хиляди и шеста година в 
състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:АНДРЕЙ ИКОНОМОВ 
ЧЛЕНОВЕ:ЖАНЕТА ПЕТРОВА 

ТАНЯ ВАЧЕВА 
при секретар  Светла Панева  и с участието
на прокурора  Лидия Ангелова изслуша докладваното
от председателя АНДРЕЙ ИКОНОМОВ  
по адм. дело № 2527/2006.  
 
 
Производството е по реда на чл. 33 и сл. от Закона за Върховния 
административен съд (ЗВАС) във вр. с чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до 
обществена информация (ЗДОИ). Образувано е по касационна жалба на 
Сдружение "Център на неправителствените организации в Разград" 
(СЦНОР) чрез председателя му Георги Милков Димитров от с. гр. против 
Решение № 193/03.01.2006 г. постановено по адм. д. № 100/2005 г. по 
описа на Разградския окръжен съд (РОС). 
Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима. 
С обжалваното решение състав на РОС е отхвърлил като неоснователна 
жалбата на СЦНОР, подадена чрез председателя Димитров, против отказ 
на кмета на Община Разград по заявление вх. № 74-00-24.1/07.06.2005 г. 
за предоставяне на информация. 
Недоволен от решението СЦНОР, чрез своя председател Димитров, го 
обжалва. Развиват се основно доводи за незаконосъобразност на 
обжалвания административен акт. В същото време се сочи, че 
постановеното решение е неправилно поради допуснато противоречие с 
материалния закон. Моли се да се отмени решението на РОС и да се 
присъдят разходите по делото и адвокатски хонорар.  
Ответната страна - кметът на Община Разград, не взема становище по 
касационната жалба. 
Заинтересованата страна Денчо Стоянов Бояджиев също не взема 
становище по касационната жалба. 
Прокурорът счита касационната жалба за неоснователна. 
Върховният административен съд (ВАС), за да се произнесе по делото, 
възприе изцяло фактическата обстановка, приета за установена от РОС. 
Тя не се оспорва от касатора. Предмет на касационната му жалба са 
правните изводи на съда. 
При правилно установената фактическа обстановка касационната жалба 



се явява неоснователна. 
Доводите относно незаконосъобразност на първоначалния 
административен акт могат да бъдат разгледани от настоящата 
касационна съдебна инстанция единствено в контекста на неправилност 
на обжалваното съдебно решение с оглед допуснати съществени 
нарушения на материалния и/или процесуален закони. Изнесените такива 
за липси на дата на приемане на решението, редът за неговото обжалване 
и мотиви за издаването му, вкл. защо е поискано съгласието на лицето 
Денчо Бояджиев са неоснователни и необосновани. Очевидно от 
поведението на касатора и развитието на настоящото дело е, че на 
председателя на СЦНОР е известен реда за обжалване на решението. За 
дата на обжалвания акт може и следва да се приеме датата на извеждане 
на писмото, материализиращо отказа за предоставяне на информация. 
Защо е поискано становището на г-н Бояджиев е очевидно, след като се 
касае за доходи на същото лице, които съставляват елемент от неговата 
икономическа идентичност. Последната от своят страна съставлява 
"лични данни" по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 
Неоснователен е и доводът, че не става ясно "... кой е органът и в какво 
качество се е подписал на административния акт". Видно е, че актът е 
подписан от зам. кмет Л. Цонев, действал и подписал акта "за кмет". Този 
въпрос не е бил спорен между страните при първоначалното разглеждане 
на делото от РОС, поради което ответникът по жалбата не е представил (и 
съдът не е изискал от него) доказателства от които да е видно по какви 
причини зам. кметът е изпълнявал длъжността кмет.  
Неоснователен е и доводът за неправилно прилагане на материалния 
закон. Той е свързан с дадената от касатора квалификация на исканата 
информация, която според него е обществена, а не касае лични данни за 
лицето. Твърдението е вярно частично. В случая е безспорно, че всяка 
информация (вкл. разходването на средствата на общината), касаеща 
работата на Общинския съвет Разград и кмета на общината е обществена 
такава по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Всеки член на обществото 
може и има право да бъде информиран и да иска предоставянето на 
обществена информация. В същото време исканите данни са свързани с 
възнагражденията, получавани от трето лице. Те са свързани с неговата 
икономическата идентичност и по тази причина са негови лични данни, 
съответно защитени от ЗЗЛД. Очевидно е, че се касае за конкуренция на 
конституционно закрепените права на обществена информация и на 
защита на личните данни, при което едното от тях следва да отстъпи пред 
другото. Както правилно е съобразил РОС, съгласно волята на 
законодателя и изричната разпоредба на чл. 2, ал. 3 от ЗДОИ, законът не 
се прилага за достъпа до лични данни. Тъй като се искат данни, които 



едновременно са обществена информация и лични данни за трето лице, 
зам. кметът на общината законосъобразно е поискал разрешение от 
последното, по реда на чл. 31 от ЗДОИ, за предоставяне на търсените 
данни. След като то е било отказано, задължението на органа, от който е 
поискана обществена информация, за предоставянето `и отпада. При 
липса на съгласие от страна на третото лице и предоставянето на исканата 
обществена информация, ще бъдат нарушени неговите права и 
разпоредбите на ЗЗЛД. 
Предвид изложеното обжалваното решение се явява правилно и 
законосъобразно. Като такова то трябва да бъде оставено в сила, поради 
което и на основание чл. 40, ал. 1 от ЗВАС, ВАС, състав на пето 
отделение 

РЕШИ: 
 
 
ОСТАВЯ в сила Решение № 193/03.01.2006 г. постановено по адм. д. № 
100/2005 г. по описа на Разградския окръжен съд. 
Решението е окончателно. 

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Андрей Икономов 
секретар:  ЧЛЕНОВЕ:/п/ Жанета Петрова 

/п/ Таня Вачева 
А.И. 
 

 

Решение 
№ 9098 

София, 09/21/2006 
 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
 
Върховният административен съд на Република България - Пето 

отделение, в съдебно заседание на дванадесети септември две хиляди и 
шеста година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛКА ПАНЧЕВА 
ЧЛЕНОВЕ:ДИАНА ДОБРЕВА 

ИВАН РАДЕНКОВ 
при секретар  Анелия Станкова  и с участието



на прокурора  Виктор Малинов изслуша докладваното
от съдията ДИАНА ДОБРЕВА  
по адм. дело № 5325/2006.  
 
 
Производството е по чл. 33 и сл. от Закона за Върховния административен 
съд (ЗВАС). 
Образувано е по касационна жалба на Сдружение "Център на 
неправителствените организации в Разград" срещу решение № 
21/09.03.2006 г. по адм.дело № 2/2006 г. на Разградския окръжен съд, с 
което е отхвърлена жалбата на сдружението против мълчалив отказ на 
кмета на община Разград да предостави достъп до обществена 
информация по заявление вх. № 74-00-44.1/11.10.2004 година.  
Сочените от касационния жалбоподател основания за отмяна на 
атакуваното решение са визираните в чл. 218б, ал. 1, б. "в" от ГПК - 
неправилност поради нарушение на материалния закон, съществени 
нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. 
Изложени са и конкретни доводи, като се акцентира върху това, че 
исканата в случая информация - "актуален списък на общинските 
съветници при община Разград за мандат 2003/2007 г. към 01.04.2004 г., 
който да включва име, адрес, образование, месторабота и служебен 
телефон, не могат да бъдат определени като лични данни по смисъла на 
чл. 2 от ЗЗЛД, тъй като не касаят конкретно физическо лице, а се отнасят 
до изпълнение на служебни функции на съветниците. Ето защо търсената 
информация е насочена изцяло към дейността на орган на местно 
самоуправление, обществена е по своя характер и достъпът до нея не 
следва да се ограничава. 
Ответникът - кметът на община Разград, не е изразил становище. 
Представителят на Върховната административна прокуратура дава 
мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.  
За да се произнесе, настоящата инстанция съобрази следното: 
Жалбата е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна 
страна. Разгледана по същество, е неоснователна. 
Правилно и законосъобразно окръжният съд е приел, че жалбоподателят 
не търси достъп до информация, която да е обществена по смисъла на чл. 
2, ал. 1 от ЗДОИ. Безспорно е, че няма пречка той да получи списък с 
имената на общинските съветници, който е публичен и какъвто му е бил 
предоставен от председателя на Общинския съвет. Не би имало законова 
пречка да се снабди и с данни за процентното съотношение в 
образователния ценз на съветниците, както и какви професии те 
упражняват, без обаче тези данни да съдържат конкретизация поотделно 



за всеки от тях. По този начин би се постигнала целта на закона, а именно 
съставяне на собствено мнение относно дейността на органа на местно 
самоуправление като задължен субект. С търсените от сдружението данни 
за всеки съветник поименно (образование, адрес, месторабота и служебен 
телефон), такова мнение не би се формирало, а на практика това би 
означавало идентифициране на физическите лица - съветници чрез 
разкриване на лични данни за тях, за които в специален закон - ЗЗЛД, е 
предвиден нарочен ред за търсене, съхраняване и разпространяване. 
Свободният достъп до такива данни е категорично изключен с 
разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от ЗДОИ, а доколкото е налице и засягане на 
интересите на тези лица, ако те не са дали изрично писмено съгласие за 
предоставяне на информацията (при условие, че тя е обществена), то това 
съставлява основание за отказ в съответствие с чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ.  
По изложените съображения, мотивите на първоинстанционния съд защо 
заявлението на сдружението не подлежи на удовлетворяване от сезирания 
кмет и мълчаливият му отказ е законосъобразен, се споделят и от 
настоящия съд, поради което обжалваното решение следва да се остави в 
сила.  
Водим от горното и на основание чл. 40, ал. 1 от ЗВАС, Върховният 
административен съд, пето отделение, 

 
РЕШИ: 

 
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/09.03.2006 г. по адм.дело № 2/2006 г. на 
Разградския окръжен съд. 
РЕШЕНИЕТО е окончателно. 

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Милка Панчева 
секретар:  ЧЛЕНОВЕ:/п/ Диана Добрева 

/п/ Иван Раденков 
Д.Д. 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 11726 

София, 11/27/2006 
 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
 
Върховният административен съд на Република България - Пето 



отделение, в съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и шеста 
година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:АНДРЕЙ ИКОНОМОВ 
ЧЛЕНОВЕ:ЖАНЕТА ПЕТРОВА 

ТАНЯ ВАЧЕВА 
при секретар  Светла Панева  и с участието
на прокурора  Огнян Атанасов изслуша докладваното
от съдията ТАНЯ ВАЧЕВА  
по адм. дело № 6705/2006.  
 
 
Производството е по реда на чл. 33 и сл. от Закона за Върховния 
административен съд. 
Образувано е по жалбата на сдружение "Център на неправителствените 
организации в Разград", представлявано от председателя Георги Милков 
Иванов, против решение № 33/ 3.05.2006 год., постановено по адм.д. № 
140/ 2005 год. по описа на Разградския окръжен съд, с което е отхвърлена 
жалбата на сдружението срещу решение на кмета на община Разград за 
достъп в пълен обем на поисканата със заявление № 74-00-40.1/ 
10.10.2005 год. обществена информация, като е осъдено сдружението да 
заплати направените по делото разноски. Наведени са доводи за 
неправилност на съдебния акт поради нарушение на материалния закон - 
отменително основание по чл. 218б, ал. 1,б"в" от ГПК. Твърди се, че с 
отказа е нарушена разпоредбата на чл. 31 от Закона за достъп до 
обществена информация, тъй като третите лица, чието съгласие е 
поискано, са задължени субекти и отнасящата се до тях информация била 
обществена. Иска се отмяна на обжалваното решение и произнасяне по 
съществото на спора с отмяна на постановения от административния 
орган отказ. 
Ответникът, кмета на община Разград, не изразява становище по 
касационната жалба. 
Заинтересованите страни ЕТ "ТВВ - Теодор Власов", ЕТ "Илиян 
Димитров - Дина", ЕТ "Мустафа Ахмед - 99", ЕТ "Неделчо Иванов", 
ЕТ "Севдалин Янакиев", "Кубрат Автотранспорт" АД, ЕТ "Муртаза 
Ферад","Автобустранс" ЕООД, ЕТ "Карина - Т - Тони Тонев", 
Консорциум "Разград - Транс-2000" ООД, "Алкатур" ЕООД и ЕТ 
"Коки - Никола Колев" не изразяват становища. 
Представителят на Върховна административна прокуратура дава 
мотивирано заключение за неоснователност на жалбата. 
Върховният административен съд, тричленен състав, като провери 
правилността на обжалваното решение и съобрази доводите на страните, 



намира касационната жалба за основателна по същество. 
Сдружение "Център на неправителствените организации в Разград" е 
сезирало кмета на община Разград със заявление от 10.10.2005 год., 
съдържащо искане да им бъде представена цялата налична информация от 
1995 год. до момента, за изплатени суми от общинския бюджет на 
общината на транспортни фирми като субсидии за извършени услуги, 
включваща име на получателя на субсидията, изплатени суми за месец и 
основанието, на което е изплащана съответната сума, с която искат да си 
съставят мнение за начина и средствата, разходвани от бюджета за 
транспортната дейност в общината. Органът е изпратил писма до 
заинтересованите фирми, извършващи транспортна дейност на 
територията на общината, с които е поискано съгласието им за 
предоставяне на такава информация. Само две от тях - ЕТ"Илиян 
Димитров - Дина" от с. Стражец и "Алкатур" ООД, гр. Разград, са 
изразили съгласие, останалите са посочили изрично несъгласие да бъде 
предоставена исканата информация за тях.  
С обжалваното решение на Разградския окръжен съд е прието, че 
общината е била само платец на сумите, които са изплащани на фирмите 
като субсидии за тяхната дейност за сметка на централния бюджет и 
представляват целеви трансфер на средства от републиканския бюджет. 
Прието е, че поисканата от заявителя информация е обществена 
информация по смисъла на ЗДОИ, но тъй като тя засягала интересите на 
третите лица, адресати на тези средства, правилно е било поискано 
тяхното съгласие. Тъй като такова е получено само от две юридически 
лица, то предвид разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ правилно 
административният орган бил отказал пълен достъп до поисканата 
информация. Дружествата-превозвачи не били задължени лица по 
смисъла на закона.  
Тези изводи на решаващия съд не се споделят от касационната инстанция. 
Дефиницията на понятието "обществена информация" е дадена в 
разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, според която "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 закон субекти" /посочени в чл. 3 от закона/. С оглед на 
доказателствата по делото следва да се приеме, че поисканата 
информация е такава с обществен характер и задължения субект, който 
следва да я предостави е кмета на община Разград. 
Правното основание, на което се е позовал административния орган, за да 
откаже частично така поисканата обществена информация, е разпоредбата 
на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, по силата на която основание за отказ от 



предоставяне на достъп до обществена информация е налице когато 
достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено 
съгласие за предоставяне на исканата обществена информация. Случаите 
на защита интересите на трето лице са уредени в чл. 31 от ЗДОИ. Трето 
лице може да бъде държавен орган, търговско дружество или друго 
юридическо лице, или физическо лице. В много случаи правото на защита 
на третото лице се конкурира с друго признато право на защита - 
търговска тайна при търговско дружество, държавна или служебна тайна - 
при държавния орган или защита на личните данни при физическото лице. 
Спорен е въпросът, кога е необходимо съгласието на третото лице. В 
конкретният случай следва да се приеме, че е налице хипотезата на чл. 31, 
ал. 5 от ЗДОИ предвид това, че третите лица представляват търговски 
дружества и са от кръга на задължените субекти по смисъла на чл. 3, ал. 2, 
т. 2 от ЗДОИ. При обсъждането на въпроса 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 търговските 
дружества - трети лица. Със заявлението са поискани имената на 
получателите на субсидиите - транспортни фирми на територията на 
общината, извършваши обществен превоз на пътници, размера на сумите 
и за какво са изплатени. Ако в наличните документи за това има данни, 
касаещи търговска тайна на дружествата, то информацията може да бъде 
предоставена независимо от съгласието на третите лица, като може да 
бъде предоставена в обем и по начин, който да не разкрива такава 
информация, така както е поискано и в самото заявление. 
От друга страна, както в постановения отказ, така и в отговорите на 
третите лица липсват фактически основания, обосноваващи приложимата 
според административния орган правна норма - което представлява 
нарушение на разпоредбите на чл. 38 от ЗДОИ и на чл. 15, ал. 2, т. 3 от 
ЗАП. Изискването за мотивировка представлява една от гаранциите за 
законосъобразност на административния акт, като с мотивите се довеждат 
до знанието на адресатите му съображенията на административния орган, 
а от друга страна се реализира упражняването на контрола за 
законосъобразност. В случая в постановения отказ се сочи, че той се 
издава на основание липса на предпоставки за предоставяне на искания 
достъп до обществена информация по смисъла на чл. 37, ал. 1, т. 2 от 
ЗДОИ, без да са изложени конкретните съображения, налагащи 
ограничението на свободния достъп. В случая, с оглед отправеното искане, 
третите юридически лица попадат в категория по чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗДОИ, 
тъй като осъществяваната от тях дейност е пряко финансирана със 
средства от държавен бюджет. Основанието тези лица да бъдат включени 
в кръга на задължените субекти е, че при изпълнение на дейността им се 



разпореждат със средства от държавния бюджет и съответно дължат 
информация по разходването на тези средства, отпуснати им под формата 
на субсидии. Самият административен орган в мотивите на обжалвания 
частичен отказ сочи, че превозвачите, извършващи обществен превоз на 
пътници по редовни автобусни линии от утвърдена транспортна схема, 
осъществяват дейност, финансирана със средства от консолидирания 
държавен бюджет.  
Като е отхвърлил жалбата на сдружението срещу частичния отказ на 
кмета на община Разград за достъп до обществена информация, поискана 
със заявление № 74-00-40.1/ 10.10.2005 год., Разградският окръжен съд е 
постановил решението си при неправилно приложение на материалния 
закон. Същото следва да се отмени и вместо него да се постанови друго, с 
което частичният отказ на кмета на община Разград, обективиран в 
решението по цитираното заявление бъде отменен, а преписката - върната 
на административния орган за произнасяне съобразно указанията по 
тълкуването и прилагането на закона. 
С касационната жалба е направено искане за присъждане на направени по 
делото разноски, което с оглед изхода на спора е основателно. На 
сдружението следва да се присъдят направените за двете съдебни 
инстанции разноски в размер на 93 лв., на основание чл. 64, ал. 1 от ГПК 
във вр. с чл. 11 от ЗВАС. 
Воден от горното, Върховният административен съд, състав на пето 
отделение 

Р Е Ш И: 
 
 
ОТМЕНЯ решение № 33/ 3.05.2006 год., постановено по адм.д. № 140/ 
2005 год. по описа на Разградския окръжен съд и вместо него 
ПОСТАНОВЯВА: 
ОТМЕНЯ решение на кмета на община Разград, произнесено по заявление 
вх. № 74-00-40.1/ 10.10.2005 год. на сдружение "Център на 
неправителствените организации в Разград", представлявано от 
председателя Георги Милков Димитров, В ЧАСТТА, в която е отказано 
предоставянето на поисканата със заявлението обществена информация. 
ВРЪЩА административната преписка на кмета на община Разград за 
предоставяне на поисканата със заявление вх. № 74-00-40.1/ 10.10.2005 
год. на сдружение "Център на неправителствените организации в Разград" 
обществена информация в пълен обем, съобразно дадените указания по 
тълкуването и прилагането на закона. 
ОСЪЖДА община - Разград да заплати на сдружение "Център на 
неправителствените организации в Разград", представлявано от 



председателя Георги Милков Димитров направените по делото разноски в 
размер на 93 лв. /деветдесет и три лева/. 
Решението е окончателно.  
 

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Андрей Икономов 
секретар:  ЧЛЕНОВЕ:/п/ Жанета Петрова 

/п/ Таня Вачева 
Т.В. 


