
П Р О Т О К О Л 
 

София, 13.10.2003 година 
 
 
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в 
съдебно заседание на тринадесети октомври две хиляди и трета година в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ  
ЧЛЕНОВЕ: МИЛКА ПАНЧЕВА 
ВАНЯ АНЧЕВА  
при участието на секретаря Ани Кръстанова  
и с участието на прокурора Искрена Величкова 
сложи на разглеждане дело № 2819 по описа за 2003 година , 
докладвано от съдията ВАНЯ АНЧЕВА   
 
На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.107 от ГПК на второ 
четене: 
 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Гражданско сдружение "Обществен барометър" чрез 
председателя Юрий Иванов, редовно призован, се представлява от адв.Терзийски с 
пълномощно отпреди. 
ОТВЕТНИКЪТ - министърът на регионалното развитие и благоустройството, 
редовно призован, се представлява от юк.Тодоров, надлежно упълномощен от днес.  
 
СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото. 
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. 
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални 
пречки за даване ход на делото, с оглед на което 
 
О П Р Е Д Е Л И: 
 
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 
 
АДВ.ТЕРЗИЙСКИ: Представям заверени копия на заявления №№ V8-
1354/29.04.2002 г. и V8-2003/17.07.2002 г. до министъра на регионалното развитие 
и благоустройството за достъп до обществена информация. Няма да соча други 
доказателства.  
Подали сме заявление до министъра на регионалното развитие и благоустройството 
на 08.08.2002 г., по което министърът не се е произнесъл и ние обжалваме 
мълчаливия му отказ. 
ЮК.ТОДОРОВ: Няма да соча други доказателства.  
 
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ 
 
О П Р Е Д Е Л И: 



 
ПРИЕМА днес представените от процесуалния представител на жалбоподателя 
писмени доказателства, описани по-горе. 
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО: 
 
АДВ.ТЕРЗИЙСКИ: Моля да уважите жалбата по съображенията, изложени в нея. 
Моля да отмените мълчаливия отказ на министъра като незаконосъобразен. 
Относно възражението на юк.Тодоров, че с цитираната обратна разписка са 
изпратени други заявления - това не може да е вярно, тъй като от писмата, с които 
са ни отговорили от МРРБ, ясно се вижда за какво става дума. 
Юк.Тодоров: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Със заявлението, 
входирано в МРРБ, и предмет на настоящото дело, е поискана информация относно 
годишните отчетни доклади на управителя на "ВиК" ООД - Сливен. Тези отчети се 
съхраняват в самите търговски дружества и затова министърът не е отговорил на 
така подаденото заявление. 
ПРОКУРОРЪТ: Да се уважи жалбата и се отмени мълчаливият отказ, доколкото 
такъв е налице, на министъра на регионалното развитие и благоустройството по 
заявление от 08.08.2002 г. за предоставяне на информация от годишните доклади 
на "ВиК" ООД - Сливен. Съгласно чл.28 от ЗДОИ, органът или изрично определено 
от него лице (данни за оправомощаване не се представят) издава отказ. 
Представените писма на заместник-министър не представляват мотивиран отказ по 
предмета на искането, а и са издадени не от министъра и не от посочено от него 
лице, поради което може да се направи извод, че липсва въобще отказ и се налага 
изводът за основателност на жалбата. 
 
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че 
ще се произнесе със съдебен акт след съвещание. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
СЕКРЕТАР: 


