
РЕШЕНИЕ № 3494 
 

София, 09.04.2003 
 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
 
 
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в 
съдебно заседание на двадесет и осми януари две хиляди и трета година в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА  
ЧЛЕНОВЕ:  ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА, ТАНЯ РАДКОВА  
при секретар  Мадлен Дукова  и с участието на прокурора  Македонка Поповска 
изслуша докладваното от председателя  ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА  по адм. дело № 
10087 / 2002.   
 
 
Производството е образувано по касационна жалба /неправилно наименована като 
жалба/ на Кирил Линков Григоров, управител на "Маки" ООД гр. Берковица, срещу 
решение от 22.07.2002 г. по адм.д. № 379/01 г. на окръжен съд - Монтана. 
 
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 33, ал. 1 от ЗВАС и процесуално е 
допустима за разглеждане. 
 
С обжалваното решение е отхвърлена жалбата на Кирил Линков Григоров, срещу 
Заповед № РД 15-426/30.10.2001 г. на кмета на община Берковица в частта, с която 
е отказан достъп до документи, касаещи собствеността на бунгало "Ашиклар", 
намиращо се в землището на гр. Берковица, поискана от жалбоподателя по реда на 
ЗДОИ. Прието е, че съобразно чл. 62, ал. 2 от ЗОС актовите книги за общинските 
имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях. В случая намира 
приложение Закона за общинска собственост, правилника му и Закона за 
административно обслужване на физическите и юридически лица, поради което 
правилно е постановен отказ, за предоставяне на тази информация по реда на 
ЗДОИ. 
 
В касационната жалба се навеждат следните отменителни основания: съдът 
служебно е бил длъжен да провери дали обжалвания акт е издаден от компетентен 
орган и в съответната форма, спазени ли са били процесуалните и материални 
разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта на закона. Касаторът счита, 
че съдът е следвало да се произнесе по цялостната законосъобразност на 
обжалваната заповед, вместо да обсъжда само приложимия закон. В решението си, 
съдът не посочил разграничителните критерий за получаване на информация по 
исканата административна услуга според ЗДОИ, ЗОС, ППЗОС и ЗАОФОЛ. 
 
Пред окръжния съд, касационния жалбоподател е обжалвал заповедта на кмета на 
община Берковица, само в частта й по т. 2, което изрично е посочил в жалбата си. В 



тази част е постановен отказ на кмета да бъде осигурен достъп до документите, 
касаещи собствеността на бунгалото, находящо се в м. "Ашиклар", както и 
съответните оценки на вещи лица, тъй като тази информация не представлява 
обществена, по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ. 
 
За да бъде постановен отказ в заповедта по т. 2, кмета е бил сезиран от касационния 
жалбоподател със заявление за достъп до информация. Поради това и в заповедта е 
постановен отказ да бъде дадена такава информация, по реда на ЗДОИ. Окръжният 
съд е обсъдил, че отказа е законосъобразен, тъй като действително по реда на този 
закон е изключено получаването й, съобразно чл. 4, ал. 1, който гласи, че всеки 
гражданин 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. В случая, другия 
закон е именно Закона за общинска собственост и правилника му за приложение, 
обсъдени в мотивите на решението на окръжния съд. 
 
Неоснователно е оплакването на касаторът, че съдът бил длъжен служебно да 
провери изцяло законосъобразността на заповедта. Съдът е длъжен да се произнесе 
по жалба, с която е сезиран, а тя касае обжалване частично на заповедта. Още 
повече, че заповедта в останалата й необжалвана част е позитивна за 
жалбоподателя и е издадена по реда на ЗДОИ, съобразно със заявлението на 
жалбоподателя до кмета. 
 
С оглед изложеното, касационната жалба е неоснователна, а обжалваното съдебно 
решение като правилно и законосъобразно следва да се остави в сила. 
 
Водим от горното, Върховният административен съд - V отделение 
 
РЕШИ: 
 
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 22.07.2002 г. по адм.д. № 379/2001 г. на окръжен съд 
Монтана. 
 
Решението е окончателно. 
 
Вярно с оригинала,   
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Веселина Кълова  
ЧЛЕНОВЕ:  /п/ Захаринка Тодорова, /п/ Таня Радкова  


