
ЧРЕЗ: ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ 
 
ДО: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН 
СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
ЖАЛБА 
  
ОТ: 
сдружение Институт за национални 
изследвания представляван от Бисер 
Банчев, директор адрес: ул."Яворец" № 9 
София 1421 
 
СРЕЩУ: отказ за предоставяне на 
информация на Централната избирателна 
комисия 
 
НА ОСНОВАНИЕ: чл.40 ал.1 от Закона 
за достъп до обществена информация вр. 
чл.5т.1 от ЗВАС 

  
 
Уважаеми Господа /Госпожи/ Върховни Съдии, 
 
На основание чл.5 т.1 от ЗВАС във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до 
обществена информация обжалвам пред Вас в срок отказа на Централната 
избирателна комисия да ми предостави достъп до поискана от мен обществена 
информация. 
 
А. ФАКТИ 
 
На 23.05.2001 г. подадох с обратна разписка заявление до Председателя на 
Централната избирателна комисия на основание чл. 24, ал.1 от ЗДОИ, с което 
поисках сведения, свързани с компютърната обработка на резултатите от 
парламентарните избори между 1991 и 2001 г., уточнени в 5 конкретни точки в 
заявлението, от обратната разписка е видно, че заявлението ми е получено на 
  
28.05.2001г. В предвидения от закона срок, който изтече на 11.06.2001г. не 
получих отговор в предвидената от закона форма - решение. 
 
Б. ПРОТИВОРЕЧИЯ НА ОТКАЗА СЪС ЗАКОНА 
 
Непроизнасянето на Централната избирателна комисия е в съществено 
противоречие с процесуалния и материалния закон: 
 
1. Противоречие с процесуалния закон - чл. 15 от ЗАП 
Законът изисква съответният орган да се произнася с мотивирано решение, 
когато издава искания административен акт или отказва издаването му /чл.15 
ал.1 от ЗАП/. Такова в случая очевидно липсва. Императивната норма на чл.15 



ал.2 от ЗАП изисква писмена форма на акта, респ. отказа. Писмена форма на 
отказа се изисква и от нормите на специалния закон - чл.38 - 39 от Закона за 
достъп до обществена информация, като в решението за отказ трябва да се 
посочат и правното и фактическото основание за отказа. Тези изисквания на 
закона въобще не са спазени, което е съществено нарушение на 
процесуалноправните разпоредби. 
 
2. Противоречие с материалния закон - чл.2 и 3 от ЗДОИ 
Поисканата от сдружение Институт за национални изследвания информация е 
обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, защото е свързана с 
обществения живот в Република България и, ако ни бъде предоставена, би ни 
дала възможност да си съставим собствено мнение относно дейността на 
Централната избирателна комисия. Ние се интересуваме от тази информация от 
една страна - в качеството си на неправителствена организация, която изследва 
избирателния процес в България, и от друга страна - тъй като членовете на 
нашето сдружение са избиратели. 
 
Поисканата от нас обществена информация не попада в предвидените в ЗДОИ 
ограничения, защото в противен случай Централната избирателна комисия би 
издала решение, с което би ни указала точно един такъв факт. 
 
Следователно отказът е в нарушение на разпоредбите на материалния закон, 
защото исканата поисканата информация е обществена по смисъла на закона, 
създава се и се съхранява от Централната избирателна комисия и не попада в 
ограниченията на правото на достъп до информация, предвидени в закона. 
  
В. ИСКАНЕ 
 
Въз основа на гореизложеното, моля Уважаемия Съд ДА ОТМЕНИ отказа на 
Централната избирателна комисия да се произнесе по заявлението ни за достъп 
до обществена информация, и да реши делото по същество, като ПРИЗНАЕ 
правото ни на достъп до поисканата с гореспоменатото заявление информация, 
и ОСЪДИ Централната избирателна комисия да ни предостави исканата 
информация. 
 
Прилагам: 
1. копие от заявление за достъп до информация; 
2. копие от известие с обратна разписка; 
3. препис от жалбата и доказателствата за ответника 
 

 
С уважение: 
Бисер Банчев 
/Директор/ 


