
РЕШЕНИЕ

 7146№
, 30.07.2004 София

   В ИМЕТО НА НАРОДА

      -  Върховният административен съд на Република България Пето
, отделение          в съдебно заседание на шестнадесети юни две хиляди и четвърта

  :годинав състав

:ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЖАНЕТА ПЕТРОВА
: ЧЛЕНОВЕ  ЕКАТЕРИНА ГРЪНЧАРОВА

 ДИАНА ДОБРЕВА

  при секретар   МарияПопинска    и с участието
  на прокурора  СветланаБошнакова  изслушадокладваното
  от председателя  ЖАНЕТА ПЕТРОВА
 .   2568 / 2004по адм дело № .

   "    "    Директорът на дирекция Човешки ресурси при Министерството на
         17.11.2003 .вътрешнитеработи е подалкасационнажалбасрещу решението от г

 .   2070/2003 .      ,    по адм дело№ г по описа на Софийския градски съд с което е бил
           обявен за нищожен направения от него отказ за предоставяне на достъп до

     -1105/21.02.2003  .     лични данни по писмо №К г Направени са оплаквания за
  ,      недопустимост и алтернативно за неправилност на решението поради

         .нарушениенаматериалниязакони епоисканодабъдеотменено
        .ОтветникътИван ХристовЙончевепоискалотхвърлянетонажалбата

       ,Представителятна Върховнатаадминистративнапрокуратурае далзаключение
           .черешениетое правилнои следвадабъдеоставено в сила

       Върховният административен съд като провери допустимостта и правилността
         на решението с оглед направените касационни оплаквания намира жалбата за

.неоснователна
    ,      Софийският градски съд е установил чеИван Христов Йончевподал заявление

.441/12.02.2003  .          вх г за достъп до лични данни до директора на дирекция
"  "      .  Човешки ресурси при Министерството на вътрешните работи Със

           заявлениетоЙончевпоискалдаполучи достъп до даннитев личнотому кадрово
,           досие събирани за него като бивш служителв систематанаМинистерството на

  .вътрешнитеработи

   -1105/21.02.2003 .    "   "С писмо№К г директорът на дирекция Човешки ресурси
  ,        ,  съобщил на заявителя че исканетому не можеда бъдеудовлетворено тъй като

         документите в личните кадрови досиетана служителитена Министерството на
         вътрешните работи били строго секретни и имали ограничен достъп на

.        .4  ползване Административният орган се позовал на разпоредбата на чл от
 I-153/2.12.1996 .     ,  Инструкция№ г на министърана вътрешните работи към която

 .133, .3        препращал чл ал от Правилника за прилагане на Министерството на
 .     ,     вътрешните работи Направено е било и пояснение че искането може да бъде

,     ,      .удовлетворено ако се отнасязадокумент който не съдържалгрифза сигурност



           В противен случай достъпът бил възможен при условиятана Закона за защита
  .на класифициранатаинформация

   ,    .    По същество съдът приел че отказът е нищожен Компетентен да се произнесе
           по направенотоискане за достъп до личното кадроводосие бил министърът на

 ,       вътрешните работи тъй като определялдостъпа до информационните фондове
 .182       . съгласно чл от Закона за Министерството на вътрешните работи Поради

          това съдът обявилнищожносттана направенияотказ и изпратил преписката на
   .министърана вътрешнитеработи

     ,    В касационната жалба се правят оплаквания че съдът неточно приложил
 .   ,     "  материалния закон Макар да приел че директорът на дирекция Човешки

 "       ,  ресурси не е администратор на лични данни направил незаконосъобразен
,           . извод че отговорът на заявлението бил отказ за достъп до лични данни В

        действителност писмото представлявалоуведомлениепо смисъла на Закона за
, ,   .   ,  предложенията сигналите жалбитеи молбите От друга страна съдът изпратил

     ,      препискатана министърана вътрешнитеработи въпреки че в Закона за защита
       .на личнитеданни не билапредвиденатакавапроцедура

     .   Касационната инстанция намира оплакванията за неоснователни Съдът е
  ,      изложил законосъобразни съображения че компетентен да се произнесе по

          подаденото заявлениебил министърана вътрешнитеработи в качеството му на
       .3, .1 .   администратор на лични данни по смисъла на чл ал ЗЗЛД Решението не е

     ,      било постановено по отношение на акт който не носи белезите на
    .2, .1    индивидуалния административен акт по чл ал от Закона за

 .    ,   административното производство Съдът правилно е преценил че писмото на
   "   "      директорана дирекция Човешки ресурси съдържаотказ за достъп до лични

     .      данни по подадената от гражданина молба Отказът е направен от орган с
-        изпълнително разпоредителни функции и засяга защитено право на заявителя

          да получи достъп до обработени във ведомството негови лични данни при
  ,   .     ,условия и ред предвидени със закон Независимо от отделни негови части

       които разясняват съществуващите възможности за достъп до поисканата
,         .информация писмото съдържа и волеизявление със характер на отказ
    ,   Преценката за наличието на решение представляващо индивидуален

 ,         , административенакт не е обвързанаот компетентността на издателя на акта а
     .зависи от характерана направенотоволеизявление

           Съдът не е допуснал съществено нарушение на закона и като е изпратил
     .      преписката на министъра на вътрешните работи При липсата на уредба в
 ,       .8    специалния закон съдът е приложил по аналогия чл от Закона за

 .     , административнотопроизводство Текстът има отношениекъм случаите когато
,  , ,      органът започнал производството установи че не е компетентен да издаде

 .        административния акт Тогава той следвада изпрати препискатана съответния
     ,     административен орган и да уведоми лицето по чието искане е започнало

.      ,   производството Според разбирането на настоящата инстанция съдът е
     ,     следвало да върне преписката на органа който е издал обжалвания

 ,        .административен акт като му даде указания за препращането на преписката
      ,     ,  Независимо от това следва да се приеме че нарушението не е такова че да

      .обосновеотмянатана решениетов тази част
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      .40, .1   По изложените съображения и на основание чл ал ЗВАС Върховният
  административенсъд

:РЕШИ

     17.11.2003 .  .   2070/2003 . ОСТАВЯ В СИЛА решението от г по адм дело№ г по
    .описана Софийския градски съд

  .Решениетое окончателно

  , Вярносоригинала :ПРЕДСЕДАТЕЛ / /  п ЖанетаПетрова
: секретар : ЧЛЕНОВЕ / /  п ЕкатеринаГрънчарова

/ /  п ДианаДобрева
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