
ЧРЕЗ СЛИВЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД 
ДО ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН 
СЪД 
 
 
 
КАСАЦИОННА ЖАЛБА 
от  
Диана Георгиева Бончева, 
гр. София 1000, ул.”Г.С.Раковски” № 120, 
ет.4 /чрез Програма Достъп до информация/ 
 
 
СРЕЩУ 
Решение № 35/ 07.07.03 г. 
на СОС  
 
НА ОСНОВАНИЕ 
чл.218б, ал.1, б.”в” от ГПК вр. с чл.11 от 
ЗВАС 

 
Уважаеми Върховни съдии, 

 
Обжалвам в срок решение № 35/ 2003г. на Окръжен съд – Сливен. 

Същото е постановено в противоречие с материалния закон.  
 
В обжалваното решение неправилно е прието, че поисканата информация 

не е обществена по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ, че не била от значим 
обществен интерес и че приложим в случая е чл.35, ал.3 от Наредба № 28/ 1995 
г. на министерството на правосъдието, който предвижда специален ред за 
достъп до информация, поради което бил законосъобразен отказът да бъде 
предоставена поисканата от жалбоподателя информация. Така направените от 
съда изводи са неправилни поради неправилно тълкуване и прилагане на 
материалния закон.  

 
1. Неправилно съдът е направил заключението, че поисканата от 

жалбоподателката информация не е обществена по смисъла на чл.2, ал.1 от 
ЗДОИ. Вярно е, че поисканата информация – обвинителен акт, наложено от 
съда наказание и мотиви към наложеното от съда наказание е “конкретна 
информация по конкретно дело срещу определено лице” /стр.4 от обжалваното 
решение/. Нищо в хипотезата на правната норма на чл.2, ал.1 от ЗДОИ обаче не 
дава основание да се приеме, че информацията от конкретен характер е 
изключена от обхвата на обществената информация. Дейността на органите на 
държавната власт е по характера си конкретна, поради което и най-пълна 
представа за тяхното функциониране в конкретни случаи гражданинът може да 
придобие именно чрез достъпа до конкретна информация. Това разбиране се 
подкрепя и от целта на законодателството за достъп до обществена 
информация, както е определена в Препоръка № 2 от 2002г. на Комитета на 
министрите на Съвета на Европа към държавите - членки относно достъп до 
официални документи  - "широкия достъп до официални документи дава 



 2 

възможност на гражданите да си съставят адекватна представа и да формират 
критично становище относно състоянието на обществото, в което живеят и 
органите, които ги управляват, като същевременно насърчава информираното 
участие на обществеността по въпроси от общ интерес - повишава 
ефективността и ефикасността на администрацията и подпомага поддържането 
на нейната почтеност, като предотвратява риска от корупция - допринася за 
утвърждаване легитимността на администрацията като организация за 
предоставяне на обществени услуги и за укрепване на доверието на 
обществеността в държавните органи." / препоръката е цитирана в Решение № 
4694/02 г. по адм. д. № 1543/ 02г. на ВАС – 5 членен с-в/. 

  
 2. В обжалваното решение неправилно е развит доводът, че 

обществената информация се свежда до статистически данни. Напротив, ЗДОИ 
визира най-вече конкретната информация, съдържаща се в конкретни 
документи /съобразно с изискването на цитираната Препоръка на Съвета на 
Европа/ - според чл.10 официална обществена информация е именно 
информацията, съдържаща се в конкретните актове на органите на държавна 
власт. Също така, в чл. 26, ал.2 от ЗДОИ са изброени формите на достъп до 
обществена информация, 3 от които – по т.1, 3 и 4 предполагат достъп до 
конкретните документи, а съгласно чл.27, ал.1 от ЗДОИ по презумпция органите 
следва да се съобразяват с предпочитанието на заявителя за форма. 
Следователно правото на гражданите на достъп до информация обхваща както 
информация от обобщен вид, така и конкретна информация, съдържаща се в 
конкретни документи, като и едната, и другата попадат в понятието обществена 
информация.  

 
3. В нарушение на закона е изследването от окръжния съд на въпроса 

дали исканата информация е от “значим обществен интерес”. Независимо че с 
тези си разсъждения този съд отговаря на довод на жалбоподателката, той не е 
следвало да го обсъжда. Това е така, защото понятието “значим обществен 
интерес” е напълно ирелевантно към определението на “обществена 
информация”, видно от липсата на употребата му в чл.2, ал.1 от ЗДОИ. Нещо 
повече, по пътя на историческото тълкуване лесно може да се установи, че 
предлаганото от вносителя на законопроекта през 2000 г. определение на 
“обществена информация” съдържаше като елемент от определението 
понятието “общественозначима”. Това понятие беше премахнато от 
определението именно по време на обществения дебат върху проектозакона 
като стесняващо желателния обхват на общодостъпната информация. 
Следователно волята на законодателя беше ясно и артикулирано насочена към 
широко определяне на понятието “обществена информация”, а не към 
стесняването му до рамките на “общественозначимата информация”.  

 
Понятието “значим обществен интерес” е релевантно единствено при 

наличието на конфликт между правото на информация и другите 
конституционнозащитени права и интереси, при който се прилага баланс. В тези 
случаи, съобразно с тълкуването на Конституционния съд в реш. № 7/1996 г. по 
к.д. № 1/ 1996г., се взима предвид значимостта на обществения интерес, за да се 
прецени дали ограничението няма да се окаже по-малоценно и поради това в по-
малка степен защитимо от интереса - разбиран като такъв на обществеността, от 
достъп до и разпространяване на информацията.   
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4. Неправилен е изводът на съда, че е приложим чл.35, ал.3 от Наредба № 
28 на МП вместо ЗДОИ. По начало този довод не би могъл да бъде верен при 
каквото и да било положение – наредбата е подзаконов нормативен акт и не 
може да противоречи на закон. Наредба № 28/ 1995 г. е издадена от Министъра 
на правосъдието на основание чл.188 от ЗСВ /в редакцията от ДВ бр.59/ 1994 г./, 
с който същият е овластен да издаде наредба, с която да определи “функциите 
на съдебните служители в помощните звена и канцелариите”. С ДВ бр. 74/ 2002 
г. чл.188 е изменен, като в ал.3 е възложено на Министъра на правосъдието да 
издаде правилник за организацията на съдебната администрация, функциите на 
службите в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища и за 
статута на съдебните служители. Такъв понастоящем не е издаден. 

И в двете редакции на чл.188 от ЗСВ обаче Министърът на правосъдието 
е овластен да определи функциите единствено на съдебните служители. 
Визираният в двата текста подзаконов акт /наредба, съответно правилник/ са 
предназначени да уредят вътрешнослужебни отношения.  

Ето защо разпоредбата на чл.35, ал.3 от Наредба № 28 не е приложима в 
настоящия случай. Първо, тя се отнася до случаите, в които трети лица искат в 
деловодствата да се снабдят с “преписи, извлечения и удостоверения”. В тази 
хипотеза се имат предвид официални документи, изходящи от съда. В тази 
връзка следва да се прави разлика между достъп до информация и издаване на 
документ. Право на достъп до информация има всеки /чл.41 от Конституцията, 
чл.4, ал.1 от ЗДОИ/, докато за издаване на документ следва да е налице 
съответен правен интерес. Разлика е налице и с оглед целта на закона – чрез 
удовлетворяването на правото на информация се създава възможност за 
съставяне на мнение за дейността на органите на държавна власт, респ. 
информирано обществено мнение и обществен дебат, възможност за 
информиран избор, превенция на корупцията и др. От друга страна, чрез 
издаването на официален документ се създава възможност съответното лице да 
реализира свои права и правнозащитени интереси, като ползва 
доказателствената им сила за удостоверяване на факти и изявления. Оттук 
произтича и по-голямата отговорност на компетентните органи, които 
упражняват удостоверителната си компетентност и следва да проверят дали 
лицето ще ползва документа за постигане на съответната цел.  

От съдържанието на чл.35, ал.3 от Наредба № 28 става ясно, че нормата 
се отнася именно за издаване на официални “преписи, извлечения и 
удостоверения”, а не за достъп до информация, видно от израза “след като 
удостоверят, че са им нужни по друго дело или пред друго учреждение, 
предприятие или организация”. Естествено, че никое учреждение няма да 
приеме незаверени копия от документи за удостоверяване на определени факти. 

На второ място, задължението по чл.35, ал.3 от наредбата се отнася до 
съдебните служители, а не до съдиите. В случая заявлението за достъп до 
информация е отправено до районния съдия в качеството му на орган на власт – 
чл.3, ал.1 от ЗДОИ и той е следвало да се произнесе, прилагайки разпоредбите 
на този закон. 

Доводът, че чл.4, ал.1 от ЗДОИ има предвид изключения от вида на 
чл.35, ал.3 от Наредба № 28, е неуместен. Това е така не само поради посочената 
разлика между право на информация и издаване на документ, но и поради 
редакцията на чл.4, ал.1 от ЗДОИ. Текстът започва с израза “всеки гражданин на 
Република България” и завършва с “освен ако в друг закон е предвиден 
специален ред ...” Под специален ред се има предвид процедурата – начина на 
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поискване, срокът за отговор и т.н., като такъв ред е създаден например за 
различните публични регистри. Не се има предвид създаване на ограничение на 
кръга на титулярите на правото на информация. Този въпрос е от 
материалноправно, а не от процесуалноправно естество, т.е. “редът” не се 
отнася към него.  

Това законодателно решение е в изпълнение на чл.41 от Конституцията, 
според който ограниченията на правото на информация могат да се основават 
само на естеството на информацията, но не и на субекта, който я търси, 
получава или разпространява. Съгласно изр.2 от ал.1 на тази разпоредба това 
право не може да бъде насочвано срещу определени права и законни интереси, 
но конфликтът на права възниква от естеството на информацията, а не – на 
титулярите на правата. Основната характеристика на всяко право, особено 
предвидените в Конституцията, е неговата всеобщност по отношение на кръга 
на носителите му. 

Следователно е в противоречие със закона и Конституцията изводът, че 
един подзаконов нормативен акт ограничава прогласено от Конституцията 
право посредством произволното ограничаване на кръга на титулярите на това 
право.  

 
Допълнителен аргумент е, че правото на гражданите на достъп до 

информация е прогласено от чл.41 от Конституцията и неговото ограничаване 
не може да става другояче, освен със закон /РКС № 78 96 г. по к.д. № 1/ 96г./. 
Същият принцип е преповторен в разпоредбата на чл.7, ал.1 от ЗДОИ.  

 
5. В обжалваното решение не е обсъден доводът на жалбоподателката за 

приложимостта на принципа за публичност, предвиден в НПК. Според чл.10 от 
Закона за достъп до обществена информация цялата информация, съдържаща се 
в актове на органите на власт, е общодостъпна. Според чл.5 от ЗДОИ и чл.41 от 
Конституцията, изтълкувана от Конституционния съд в цитираното решение, 
ограничаването на правото на достъп до информация “е допустимо с цел 
охраната на други, също конституционно защитими права и интереси, и може да 
става единствено на основанията, предвидени в Конституцията”.   

 
Следователно принципът е, че поисканата информация е общодостъпна, 

освен ако закон не предвижда забрана за предоставянето й, свързана със 
защитата на конституционно значимо право или интерес. НПК не само не 
въвежда забрана, която да е приложима в случая, но обратно – възвежда 
публичността на съдебните заседания в един от принципите на наказателния 
процес – чл.13 от НПК, доразвивайки един Конституционен принцип – чл.121, 
ал.3 от Конституцията. Според акад. Павлов публичността “обезпечава правата 
и законните интереси на гражданите, разкриването на истината и 
постановяването на правилна присъда” и по-нататък “допринася извънредно 
много за подобряване качеството на съдебната работа въобще и в частност по 
разглежданото дело” /Наказателен процес на НРБ, София, 1971 г. с.175-176/ . 

 
В наказателния процес е налице засилена публичност, която намира 

израз в конкретни разпоредби на НПК. Съгласно чл.262, ал.3 от НПК във всички 
случаи присъдата се обявява публично, с което законодателят е въвел 
абсолютно право на всеки на достъп до тази информация, което не може да се 
ограничава в никакви случаи.  
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Предвид и на основание горното моля съдът да отмени обжалваното 
решение и да постанови вместо него друго, с което да задължи ЯОС да 
предостави поисканата от мен информация. 

 
 

С уважение: 


