
ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ  
“МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО” 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 
ДО СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД 
 
 
 ЖАЛБА 
от  
Мирослав Боршош 
директор на “Всеки ден” 
бул.”Васил Левски” № 73, ет.3 
 
СРЕЩУ 
Решение от 30.06.03г. 
 
НА ОСНОВАНИЕ 
Чл.40, ал.1 от ЗДОИ вр. с чл. 36, ал.1 от ЗАП 

 
Уважаеми Градски Съдии, 

 
През месец юни 2003 г. във връзка с работата ни за електронното издание 

“Всеки ден” няколко колеги поотделно подадохме до Министерството на 
външните работи /МВнР/ заявления за достъп до обществена информация с 
различно съдържание, свързана със споразумението между България и Испания, 
сключено през 1970 г., чието съществуване бе огласено във връзка със 
запитванията на медиите по повод на гражданството, а в последствие – и на 
статута на министър-председателя на България г-н Симеон Сакскобургготски.  

 
В отговор на заявление на колегата г-жа Марина Стайкова директорът на 

дирекция “Международно право” /МП/ любезно ни предостави копие от 
споразумението между България и Испания, сключено през 1970 г., заедно с 
анекси към него, с което изпълни задължението си по Закона за достъп до 
обществена информация /ЗДОИ/. Впоследствие научихме, че информацията, 
обменена между България и Испания и отнасяща се до статута на г-н 
Сакскобургготски, се съдържа в ноти, разменени между двете държави през 
същата година. Данни за това почерпихме от изявление на говорителя на 
правителството г-н Димитър Цонев от 10 юни 2003г. Същевременно от 
неофициални изявления на служители в МВнР бяхме узнали, че е възможно да 
получим отказ при поискване на достъп до тази информация, основан на Закона 
за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/. 

 
Със заявление за достъп до информация изх.№ 19/11.06.03г. поисках от 

директора на дирекция МП към МВнР достъп до информацията, свързана с 
обменените дипломатически документи между България и Испания през 1970г. 
по отношение на статута на г-н Сакскобургготски, под формата на преглед на 
документите в оригинал или копие и предоставяне на копие на хартиен носител. 
В случай, че информацията попада под защитата на ЗЗКИ, поисках да ми бъдат 
предоставени съответните данни за класифицирането й.  

 
С решение от 30.06.03г. /неозаглавено/ към преписка изх. № ЗПР-

908/12.06.03г. директорът на Дирекция МП към МВнР ми отказа достъп до 
поисканата информация на основание на това, че със съответната 
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дипломатическа кореспонденция са били поети съответни политически 
ангажименти, които касаели “обществената идентичност”, публичните и 
представителните функции на г-н Симеон Сакскобургготски. В същото решение 
се твърди, че съществувала договореност между правителствата на България и 
Испания за поверителен характер на кореспонденцията, която била безсрочна. 

  
Обжалвам в срок посоченото решение за отказ на достъп до информация. 

Смятам същото на първо място за нищожно, а ако се установи, че директорът на 
дирекция МП към МВнР е бил овластен да се произнася по ЗДОИ, за 
незаконосъобразен поради противоречие с материалния закон. 

 
1. С двукратния си отговор по исканията за достъп до информация, с 

първия от които, както бе посочено по-горе, достъп до информация беше 
предоставен, директорът на дирекция МП към МВнР създаде представата, че е 
задължен да се произнася по заявления за достъп до информация. съгласно чл.3, 
ал.1 от ЗДОИ задължени субекти по закона са органите на държавна власт и 
местно самоуправление. Директорът на дирекция е ръководител на 
администрация по смисъла на Закона за администрацията и не е орган на 
изпълнителната власт по смисъла на чл.19 от същия закон, поради което не е 
задължен субект по смисъла на чл.3 от ЗДОИ. Той не е и овластен с друг 
административен акт да разглежда заявления за достъп до информация по 
смисъла на чл.28, ал.2 от ЗДОИ. При преглед на Устройствения правилник на 
министерството на външните работи се вижда, че на дирекцията не са 
възложени такива функции. Поради това отказът се явява НИЩОЖЕН при 
липса на компетентност на директора на МП към МВнР.  

 
2. Отказът е и незаконосъобразен във всяка от двете посочени в 

решението за отказ хипотези. Позоваването на “политически ангажименти”, 
които “касаят обществената идентичност, публичните и представителните 
функции на г-н Сакскобургготски” е несериозно. Първо, ограничение на 
правото на достъп, свързано с нечии публични и представителни функции в 
законодателството липсва. Обратно, именно информацията, свързана с такива 
функции, както е видно и граматически, е най-вече в кръга на обществената 
информация, свободна за достъп – думите “публичен” и “обществен”, 
“общественодостъпен” са синоними, а изразът “представителни функции” се 
свързва с обозначаването на представителство пред неограничен кръг лица и 
обществото. В този контекст и изразът “обществена идентичност”, редоположен 
с посочените два, явно обозначава всъщност “обществени функции”.  

 
3. Използването на израза “обществена идентичност” в случая е 

неуместно. От контекста на заявлението за достъп и на текста в решението за 
отказ е видно, че в случая се иска достъп до информация, чието съдържание 
представлява изразена политическа воля от страна на двете държави – България 
и Испания. Следователно тази информация представлява обществена 
информация по смисъла на ЗДОИ, от която гражданите могат да си съставят 
мнение за външнополитическите решения на българското правителство през 
1970 г., а няма нищо общо с лични данни по смисъла Закона за защита на 
личните данни /ЗЗЛД/. Съгласно чл.1, ал.2 от ЗЗЛД негова цел е “да се 
гарантира неприкосновеността на личността и личния живот”. От цялостния 
текст на ЗЗЛД, както и от отделни негови разпоредби – чл.4, ал.1, е видно, че 
предмет на уредба от закона е обработването на лични данни, съдържащи се в 
регистри на такива данни, поддържани от т.н. администратори на данни. Ето 
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защо понятието лични данни е неотносимо към  конкретния случай. Поради 
изложеното отказът в тази си част се явява незаконосъобразен. 

 
3. Отказът е незаконосъобразен и във втората си част, в която се твърди 

наличието на клауза за конфиденциалност. Първо, такова основание за отказ в 
ЗДОИ не е предвидено. Хипотезата, в която такава информация може да 
представлява ограничение на правото на достъп е, ако представлява държавна 
или служебна тайна. Дори и в тези случаи разпоредбите на ЗЗКИ не позволяват 
достъпът до информация да се ограничава безсрочно, а са предвидени изрично 
срокове на класифициране. Следва да също се приеме, че липсва твърдение 
поисканите ноти да представляват такава информация, след като такова не е 
посочено в решението за отказ. Следва да се отбележи и че явно не е положено 
елементарно усилие да се попита испанската страна за това дали е съгласна да 
бъде предоставена поисканата информация. поради изложените съображения 
отказът и на това основание е незаконосъобразен. 

 
4. Дори да не беше незаконосъобразен отказът на посочените основания, 

задълженията по ЗДОИ пак нямаше да са изпълнени при настоящото решение за 
отказ. Това е така, защото информация следваше да се предостави поне 
частично – например можеше и следваше да се предостави текстът от нотите, в 
който двете държави са се договорили за поверителен характер на 
кореспонденцията, което само по себе си не може да е предмет на ограничение. 
Още повече, че без това доказателство твърдението, че характерът на 
кореспонденцията бил поверителен, е напълно произволно и без всякаква 
доказателство. Поради това отказът е незаконосъобразен. 

 
5. Съгласно чл.41 от Конституцията, чл.19 от Международния пакт за 

гражданските и политическите права и Закона за достъп до обществена 
информация всеки гражданин или юридическо лице имат право на достъп до 
информацията, която се създава или съхранява от органите на държавна власт. 
Ето защо е мое право да получа достъп до поисканата информация, която 
безспорно се съхранява от министерството на външните работи. Съгласно РКС 
№ 7/ 96г. по к.д. № 1/ 96г. правото на достъп до информация е принципът, а 
ограничението на това право е изключение от принципа и подлежи на 
стеснително тълкуване.   

 
6. Считам, че в контекста на събитията около поисканата информация – 

високият обществен интерес, демонстриран от медиите, противоречивите 
изявления в публичното пространство, болезнената реакция на представителите 
на властта, образуваното и в последствие прекратено от Софийската районна 
прокуратура наказателно производство за хулиганство, посочените от ответника 
основания за отказ звучат неубедително и недоказано. Формулировката им сочи 
по-скоро на субективни причини за отказ, отколкото на обективни такива, както 
изисква законът. Наличието на субективни причини за отказа е нарушение на 
материалния закон, което по същността си представлява  отклонение от целта на 
закона и е основание да се отмени обжалвания отказ и на това основание. 

 
Предвид и на основание горното моля уважаемия съд да признае правото 

ми на достъп до обществена информация и да отмени обжалвания отказ като 
незаконосъобразен и да задължи ответника да предостави поисканата 
информация, респ. да прогласи неговата нищожност. 
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Приложение: 1. Решение за отказ на информация    
  2. Заявление /молба/ за достъп 
  3. Препис от жалбата и приложенията за ответника 
 

   С уважение:  


