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ОТ: Димитьр Чавдаров Тотев ЕГН
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СРЕЩУ: писмо № МЛ-96-00-189 от 1
август 2000 г. на Главния данъчен директор
Уважаеми съдии,
На основание чл. 38, ал. 1 от Закона за административното производство (ЗАП)
във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за достьп до обществена информация -Д.в.,
бр. 55 от 07.07.2000 (ЗДОИ), обжалвам пред Вас решението на Главна данъчна
дирекция (ГДД) да ми предостави достьп до поискана от мен обществена
информация.
А. ФАКТИ
На 21 юли 2000 г., на основание чл. 24, ал. 3 във вр. с ал. 1 от ЗДОИ, подадох
заявление до ГДД с вх. № МЛ-96-00-189, с което поисках копие от писмо на
ГДД № 930072/20.02.2000. В заявлението си изрично посочих, че искането ми се
отнася САМО до онази част от съдържанието на писмото, която не би разкрила
данни, индивидуализиращи неговия адресат или което и да е трето лице.
ГДД реши да ми откаже достьп до поисканата информация, за което ме уведоми
с писмо № МЛ-96-00-189 от 1 август 2000 г. Това писмо е решение за отказ за
предоставяне на достьп до обществена информация по смисъла на чл. 40, ал. 1
от ЗДОИ и е предмет на обжалване с настоящата жалба.
В решението си ГДД твърди, че поисканата от мен информация:
а/ "не е обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ" и
б/ "представлява служебна тайна съгласно §1, т. 1 от Допълнителните
разпоредби на Данъчния процесуален кодекс (ДПК)."
Б. ПРОТИВОРЕЧИЯ НА РЕШЕНИЕТО СЪС ЗАКОНА
Решението за отказ е постановено в противоречие със закона, най-малко поради
следното:
1. Липса на мотиви за решението
ГДД не сочи никакви фактически основания за решението си да ми откаже
достъп до поисканата от мен информация. По специално, ГДД не обяснява,
защо поисканата информация не е обществена информация по смисъла на
ЗДОИ, нито сочи конкретни характеристики на информацията, които да я
причислават към видовете данни, определини като "служебна тайна" от § 1, т. 1

от ДР на ДПК. Липсата на мотиви е нарушение на чл. 38 от ЗДОИ и на чл. 15,
ал. 2, т. 3 от ЗАП, което е самостоятелно основание за отмяна на решението и
нарушава правото ми на защита срещу акта.
2. Откосно твърдението на ГДД, че информацията не е "обществена"
Поисканата от мен информация е обществена информация по смисъла на чл. 2,
ал. 1 от ЗДОИ, защото е свързана с обществения живот в Република България и,
ако ми бъде предоставена, би ми дала възможност да си съставя собствено
мнение относно дейността на ГДД.
Поисканата информация се отнася до тълкуването на данъчния закон от
данъчната администрация, която е натоварена с неговото прилагане. Данъчният
закон създава имуществени задължения за широк кръг лица, поради което
практическото му прилагане от данъчната администрация има пряка връзка с
обществения живот в България. Общоизвестно е, че писма на ГДД по
прилагането на данъчния закон се публикуват редовно в печатни и електронни
издания, което показва, че към тях съществува висок и траен обществен
интерес.
Освен това, всяко тълкуване на данъчния закон от органа, натоварен с неговото
прилагане - ГДД, дава възможност за съставяне на собствено мнение относно
дейността на въпросния орган.
3. Откосно позоваването на "служебна тайна"
Текстьт на § 1, т. 1 от ДР на ДПК изброява изчерпателно данните,
представляващи служебна тайна на данъчната администрация. Всички тези
данни, без изключение, са данни, които индивидуализират конкретен данъчен
субект, което обаче не е предмет на моето искане. Предмет на моето искане е
тьлкуването на данъчния закон от ГДД, направено в нейно писмо №
930072/20.02.2000.
В. ИСКАНЕ
Въз основа на гореизложеното, моля уважаемия съд:
I. ДА ОТМЕНИ решението на ГДД, формулирано с писмо № МЛ-96-00-189 от 1
август 2000 г., с което ми се отказва копие от писмо № 930072/20.02.2000, и да
реши делото по същество, като:
II. УСТАНОВИ правото ми на достьп до писмо № 930072/20.02.2000, в частта
му, която не разкрива данни за трети лица , и
III. ОСЪДИ Главна данъчна дирекция да ми предостави копие от писмо №
930072/20.02.2000 в частта му, която не разкрива данни на трети лица.
Особено искане:
Моля съдът да изиска служебно от Главна данъчна дирекция:
1. заявление от Димитър Чавдаров Тотев до Главна данъчна дирекция с вх. №
МЛ-96-00-189;и
2. писмо на Главна данъчна дирекция № 930072/20.02.2000, за целите на чл. 41,
ал. 3 от ЗДОИ.

Прилагам:
1. копие от обжалваното решение;
2. копия от публикувани писма на ГДД;
3. препис от жалбата и писмените доказателства, за ответника;
4. адвокатско пълномощно;
5. квитанция за платена държавна такса.
С уважение:
Димитър Тотев

