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СРЕЩУ 
 
Решение от 28.01.2003г. на СГС АО 
ІІІ – Б състав по адм. д. № 882/2001г. 
 
НА ОСНОВАНИЕ 
 
чл. 45 от ЗАП във вр. с чл. 33 от ЗВАС 

 
 

Уважаеми Госпожи/ Господа Върховни съдии,  
 
 
Обжалвам в срок решение от 28.01.2003г. на СГС АО ІІІ – Б състав по а.д. № 
882/2001г. в частта му, с която се отхвърля жалбата срещу решението на 
Изпълнителна агенция “Пътища” /ИАП/ по преписка 55-00-325-7/02.03.2001г., по 
заявление с вх. № 53-00-325/22.02.2001г. в частта по т. 1 до 4 от заявлението. 
  
В точки от 1 до 4 от заявлението за достъп до обществена информация, 
“Сдружение за дивата природа – Балкани” поиска от ИАП следната информация: 
договор между ИАП и италианската фирма SPEA относно изграждането на 
автомагистрала “Струма”; приложения и анекси; изготвените доклади, проучвания 
и проекти; както и документи, удостоверяващи направените досега плащания. ИАП 
отказа достъп до тази информация на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за 
достъп до обществена информация /ЗДОИ/. СГС отхвърли жалбата срещу тази част 
от решението за отказ на ИАП, тъй като прие, че по делото не било налице изрично 
съгласие на лицето, чийто интереси биха били засегнати от предоставянето на 
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информацията. В тази си част решението на СГС е незаконосъобразно по следните 
съображения: 

 
В решението си СГС въобще не е изследвал въпроса изпълнена ли е 
законосъобразно процедурата по искане на съгласие на трето засегнато лице 
съгласно чл. 31 от ЗДОИ. Единственото, което е отбелязал СГС в мотивите на 
решението в тази връзка, е че отказът е законосъобразен, тъй като не било налице 
по делото изрично съгласие на лицето, чийто интереси биха били засегнати от 
предоставянето на информацията. За да бъде възможна обаче тази констатация на 
СГС е следвало същия да изследва въпроса дали и как е изпълнена процедурата по 
искане съгласието на трето лице. На първо място, съгласието е следвало да бъде 
поискано конкретно и ясно, за всеки един документ, съхраняващ се в ИАП 
поотделно. На следващо място, по делото липсва доказателство, удостоверяващо, 
че е поискано такова съгласие в срок. Представеното в съдебно заседание писмо от 
SPEA не е ясно от кого изхожда, а волята на юридическите лица се формулира по 
строго определен в закона начин, единствено от лицето, което го представлява. 
Това писмо също не е конкретно и ясно по съдържание и не отразява и какво точно 
е съдържало уведомлението от ИАП до SPEA. При така изяснената фактическа 
обстановка, констатацията на СГС, че по делото липсва изрично съгласие на 
третото засегнато лице   е неправилна.  

 
И да беше налице законосъобразно проведена процедура по искане съгласието 
на трето заинтересовано лице, субективната воля на това лице не е обвързваща 
задължения по ЗДОИ субект. Законът не може да се тълкува като позволяващ на 
всяко трето лице да брани всякакви свои интереси – и законни, и незаконни, 
напълно произволно.  Напротив, чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ предвижда да се иска 
съгласие на трето лице при необходимост, която не може да бъде тълкувана 
другояче, освен като произтичаща от закон. Чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ също така, в 
съответствие с чл. 7, ал. 2 от същия закон предвижда достъп до поисканата 
информация да бъде предоставен и при липса на съгласие на третото лице, в 
обем и по начин, незасягащ неговите права /а не незаконните интереси/. Нещо 
повече, дори и при наличието на изричен отказ от страна на третото лице да 
бъде предоставен достъп до информация, която се отнася до него, то задължения 
по ЗДОИ субект би могъл да предостави исканата информация в обем и по 
начин, който да не разкрива информацията за третите лица /в този смисъл 
решение № 9822 от 18.12.2001 г. по а. д. № 5736/2001 г., V отд. на ВАС/. Мерки 
по предоставяне на такъв частичен достъп ответникът изобщо не е предприел. 

На следващо място фактът, че на едно търговско дружество е възложена поръчка 
във връзка с обект от национално значение, и то възложена от страна на 
българската държава в лицето на Изпълнителния директор на ИАП и платена със 
средства но програма “ФАР” на Европейския съюз /публични средства/, по никакъв 
начин не може да представлява никаква защитена от закона тайна. Начинът, по 
който ответникът е изпълнил законовите си задължения по ЗДОИ /по- скоро не ги е 
изпълнил/ свидетелства за това дали действителните мотиви за отказа са насочени 
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към защитата на правата на трето лице или към скриване на информация по 
субективни съображения. 

 
Предвид и на основание горното моля да отмените решението на СГС АО ІІІ-Б с-в 
в обжалваната му част и да решите делото по същество в обжалваната част, като 
отмените изцяло отказа на директора на изпълнителна агенция “Пътища” като 
незаконосъобразен и го задължите да предостави поисканата информация.  

 
 
    С уважение:  
 
     1.  
      /пълномощник/ 
 

    2.  
/пълномощник/ 

 
 

 
 


