
ЧРЕЗ  МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
И ВОДИТЕ 
ДО ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН 
СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
ЖАЛБА 
 
от 
Полина Василева Кирева ЕГН 7801314013 
адрес гр.София ул."Добри Войников" № 5 
 
СРЕЩУ: отказ за предоставяне на информация 
на Министъра на околната среда и водите 
 
НА ОСНОВАНИЕ: чл.40 ал.1 
от Закона за достъп до обществена 
информация 
вр. чл.5т.1 от ЗВАС 

 
 
Уважаеми Господа /Госпожи/ Съдии, 
 
На 13.07.00г. подадох заявление за достъп до информация до Министъра на 
околната среда и водите. Поисках да ми бъде предоставен препис - извлечение 
от протокола на заседанието на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ 
от 19.06.00г. На 20.07.00г. получих решение Изх. № 26-00-6578 за отказ да ми се 
предостави поисканият запис. Отказът бе основан на чл.37 ал.1 т.1 от ЗДОИ. На 
14.11.00г. подадох ново заявление със същото искане, като отбелязах, че е 
недопустимо да ми се отказва достъп до информация, без да се посочи кое 
точно ограничение по ЗДОИ е основание за отказа. В изисквания от закона 14-
дневен срок не получих отговор. 
 
Отказът на МОСВ да ми предостави поисканата информация е в нарушение на 
материалния и процесуалния закон. 
 
1. Противоречие с материалния закон 
 
Информацията, която поисках със заявлението, представлява обществена 
информация по смисъла на чл.2 ал. 1 от ЗДОИ. Тя е свързана с обществения 
живот в РБ. На заседанието, от чийто протокол искам копие, е обсъждан 
предварителният доклад за ОВОС на обект "Каскада Горна Арда". Процедурата 
по ОВОС включва като елемент задължително обществено обсъждане - чл.23а 
от ЗООС, чл.7 т.2 от Наредба № 4/ 98г. на МОСВ за оценка на въздействието 
върху околната среда. 
 
Отникъде не е видно информацията да попада в някое от предвидените в ЗДОИ 
ограничения. 
 
Следователно отказът на МОСВ е в противоречие с материалния закон. 
  



2.   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. 
 
ИСКАНЕ 
 
Въз основа на гореизложеното, моля Уважаемия Съд: 
 
I. ДА ОТМЕНИ отказа на МОСВ да се произнесе по заявлението ми за достъп 
до обществена информация и да реши делото по същество, като: 
 
II. ПРИЗНАЕ правото ми на достъп до поисканата с гореспоменатото заявление 
информация, и 
 
III.   ОСЪДИ МОСВ да ми предостави исканата информация. 
 
Прилагам: 
 
1.   копие от заявление вх. № 26-00-6578/ 13.07.00г; 
2.   копие от решение изх. № 26-00-6578/ 18.07.00г. 
3.   копие от заявление вх. № 26-00-9949/14.11.2000г. 
4.   квитанция за платена държавна такса. 
  
  

С уважение: 


