
П Р О Т О К О Л 
 

София, 03.11.2003 година 
 
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в 
съдебно заседание на трети ноември две хиляди и трета година в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКА ПАНЧЕВА  
ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АНЧЕВА 
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА  
при участието на секретаря Ани Кръстанова  
и с участието на прокурора Мери Найденова 
сложи на разглеждане дело № 5496 по описа за 2003 година , 
докладвано от съдията ЮЛИЯ КОВАЧЕВА   
 
На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.107 от ГПК на второ 
четене: 
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ - Сдружение за дивата природа 
"БАЛКАНИ", редовно призован, се представлява от адв.Кашъмов с пълномощно 
отпреди. 
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ - Изпълнителният директор на ИА 
"Пътища", редовно призован, се представлява от юк.Сучкова с пълномощно 
отпреди. 
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.Кашъмов: Поддържам касационната жалба на Сдружение за дивата природа 
"Балкани". Представям писмени доказателства: искане № 53-00-352/13.04.2000 г.; 
писмо № 53-00-468/10.05.2000 г.; молба № 53-00-862/03.08.2000 г.; молба № 94-00-
328/17.08.2000 г.; писмо изх. № 94-00-328/28.08.1999 г. и писмо изх. № 26-00-
1698/20.03.2001 г. Няма да соча други доказателства. 
Юк.Сучкова: Поддържам касационната жалба от изпълнителния директор на ИА 
"Пътища". Няма да соча други доказателства. Считам, че днес представените 
доказателства са неотносими към предмета на спора. 
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ 
 
О П Р Е Д Е Л И: 
 
ПРИЕМА днес представените от процесуалния представител на Сдружение за 
дивата прирова "Балкани" писмени доказателства, описани по-горе. 
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО: 



Адв.Кашъмов: Моля да уважите касационната ни жалба и да измените решението 
на СГС. Една част от обжалваното решение е извън пределите и на двете 
касационни жалби и същата част не е предмет на делото. Решението в частта, с 
която СГС е задължил Изпълнителна агенция "Пътища" да предостави искания 
доклад по ОВОС, считам за правилно и законосъобразно. Същият доклад е предмет 
на настоящото производство. Изрично е уредено правото на достъп до 
документацията по ОВОС и от новоприетия Закон за опазване на околната среда - 
чл.97, ал.4, чл.88, ал.2 и чл.98, ал.2, т.1.  

Незаконосъобразно е решението на СГС, с което се счита за 
законосъобразен отказът на директора ИА "Пътища" да ни предостави исканата 
информация относно договора, сключен между италианската фирма и съответната 
българска институция за проектиране на магистрала "Струма". В случая се касае за 
информация по въпроси от висока обществена значимост. Касае се за изграждането 
на автомагистрала "Струма" - проект от европейско значение, финансиран със 
средства на Европейския съюз по програма ФАР. За изготвянето на плановете и 
проучванията е платена сума над 3 млн. евро, като работата на италианската фирма 
е била остро критикувана както от български неправителствени организации, така и 
от МОСВ. Самото министерство е заявило, че изготвената от италианската фирма 
документация е недостатъчна, че алтернативи не са предвидени и на фирмата е 
била възложена задача да изготви нов проект, поради което е подписан нов 
договор.  

Не е налице основание за отказ на основание чл.37, ал.2 във връзка с чл.17, 
ал.2 от ЗДОИ - наличие на търговска тайна, което се твърди от ответника по 
касационната жалба. Същевременно забраната за разгласяване на търговска тайна 
като една от формите на нелоялна конкуренция отправя към определението за 
нелоялна конкуренция в чл.30, ал.1 от ЗЗК. Съществен компонент за наличието на 
такава конкуренция е съществуването на конкуренти на тази фирма, които биха 
могли да извлекат полза от тази информация. Видно от представените 
доказателства, италианската фирма е спечелила търга, с който е определена да 
осъществява проекта и на практика тя е лишена от конкуренти по отношение на 
заданията и изпълнението му. 

Предвид изложеното, моля да измените обжалваното решение и да 
задължите ответника по касационната жалба да представи исканата информация в 
съответната форма. 

Представям писмена защита и моля да ни присъдите разноските по делото. 
Юрк.Сучкова: Моля да отхвърлите жалбата на Сдружение за дивата природа 
"Балкани" като неоснователна. Решението на СГС в обжалваната от сдружението 
част е законосъобразно.  

По отношение на подадената от нас касационна жалба, моля да отмените 
решението на СГС в тази част. Отказът на ИА "Пътища" да бъде предоставен 
доклад по ОВОС е законосъобразен, тъй като съществува друг ред - редът по 
Закона за опазване на околната среда. В посочения закон е регламентирана 
процедура за получаване на търсената информация в рамките на процедурата за 
общественото обсъждане на доклада за ОВОС, подробно регламентирана в чл.17 от 
Наредба № 4/1998 г. за оценка на въздействието върху околната среда. Всички 



заинтересовани страни могат да се информират чрез средствата за масова 
информация. 

Подробни съображения сме изложили в касационната жалба и в двете 
писмени становища, приложени по делото. 
ПРОКУРОРЪТ: И двете касационни жалби са неоснователни. Решението на СГС 
е правилно и законосъобразно. Правилно съдът е приел, че по отношение на 
посочените по т.1 - 4 по заявление вх. № 53-00-325/22.02.2001 г. данни не следва да 
бъде предоставена исканата информация. Това е така, доколкото не е налице 
изрично съгласие на лице, чиито интереси биха се засегнали от исканата 
информация, а тя е подписана от директора на конкретния проект по програма 
ФАР, с която се финансира построяването на автомагистралата, от което е видно, 
че е взето решение, че не следва да се предоставя поисканата информация. Отказът 
е постановен съобразно чл.37, ал.1, т.2 от ЗДОИ и правилно съдът е отхвърлил 
жалбата в тази част. 

На второ място, по отношение вх. № 53-00-326/22.02.2001 г. и вх. № 53-00-
327/22.02.2001 г. мълчаливия отказ за предоставяне на информация, правилно е 
приел съдът, че следва да бъдат отменени и върната преписката на 
административния орган за изпълнение на процедурата по чл.29 от ЗДОИ - 
уведомява се заявителят да уточни предмета на исканата обществена информация и 
ако в 30-дневен срок не стори това, се оставя без разглеждане. А ако се установи, 
че с исканата обществена информация се засягат интересите на трети лица, се 
прилага чл.31 от ЗДОИ. По тези съображения считам, че следва да се отхвърлят 
жалбите. 
Реплика на адв.Кашъмов: Първо, ако не е било ясно на органа каква информация 
се иска, той е можел да поиска уточнения.  

На второ място, по времето, когато действаше старият закон, имаше текст, 
който предвиждаше задължение за предоставяне (разгласяване) на информация по 
инициатива на органите на власт, но не и ред за търсенето и респ. получаването на 
тази информация при поискване. Новият закон - ЗООС, предвижда такава 
възможност - достъп до информация при поискване. Но дори да има специален ред 
за предоставяне на информация, това не означава, че не може да се търси 
информация по реда на ЗДОИ. 
Дуплика на юрк.Сучкова: Край на тази реплика поставя чл.4, ал.1 от ЗДОИ, а 
именно: Всеки гражданин на Република България 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. 
 
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че 
ще се произнесе със съдебен акт след съвещание. 
 
 
 
 
 
 


