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Уважаеми Върховни съдии, 
 
 Обжалвам в срок посоченото решение на СГС като постановено в 
противоречие с материалния закон.  
 
 Със същото се отхвърля жалбата на Диана Бончева срещу мълчалив 
отказ на Председателя на Сметната палата да й предостави достъп до 
информация от публичния регистър по Закона за публичност на имуществото на 
лицата, заемащи висши държавни длъжности /ЗПИЛЗВДД/. Неправилността на 
приложението на материалния закон се състои основно в приетото от съда 
тълкуване на чл.6 от същия закон, според което Председателят на Сметната 
палата бил длъжен да предоставя само информация за това дали задължените 
лица са подали или не декларация по закона, но не и съдържанието на 
предоставените данни. 
 
 Това тълкуване противоречи не само на правната, но и на елементарната 
житейска логика. Видно от граматическия анализ на наименованието на закона 
съществителното “публичност” се отнася към съществителното “имуществото” 
и го определя. Видно от чл.1 от ЗПИЛЗВДД условието за публичност се 
осигурява посредством създаването на публичен регистър за деклариране на 
имущество, доходи и разходи на лицата, заемащи висши държавни длъжности. 
Чл.3 от закона определя кое имущество и доходи на тези лица са предмет на 
деклариране в публичния регистър. Съгласно чл.6, ал.1 от ЗПИЛЗВДД “достъп 
до данните от публичния регистър имат ... средствата за масово осведомяване 
чрез техните ръководства”. Граматическото тълкуване на текста ясно показва, 
че чрез поставянето на пълен определителен член – “данни-те” законодателят е 
изразил своята воля всички данни на лицата, които са декларирани в регистъра, 
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да бъдат достъпни. Освен това липсва текст в разпоредбата, който да гласи или 
дори да навежда на мисълта, че някои от тези данни нямат публичен характер.  
 
 Според СГС данните, които се декларират в публичния регистър, 
представляват лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни 
/ЗЗЛД/. Този извод сам по себе си обаче не може да доведе до заключението, че 
тези данни не са предмет на обществен достъп. ЗПИЛЗВДД изброява 
изчерпателно определени категории данни, които се декларират в публичния 
регистър и стават публични съгласно закона. В това отношение ЗПИЛЗВДД се 
явява специален закон по отношение на ЗЗЛД и се прилага досежно достъпа до 
категориите данни, съдържащи се в публичния регистър.  
 
 Впрочем не е необходимо да се прилага тълкуване съгласно чл.46 от 
ЗНА, за да се установи приложимостта на ЗПИЛЗВДД вместо ЗЗЛД. 
Съотношението между двата закона е установено по законодателен път – 
съгласно чл.35, ал.1 т.2 от ЗЗЛД когато източниците на данни са публични 
регистри,  администраторът на данни е длъжен да ги предостави на трето лице, 
като не е необходимо съгласието на титуляра на данните /по аргумент от 
противното от т.1 на същия член/. Безспорно регистърът по ЗПИЛЗВДД е 
публичен, както е изрично установено в този закон. Ето защо спрямо него е 
приложима разпоредбта на чл.35, ал.1, т.2 от ЗЗЛД. Отношение на специален 
/ЗПИЛЗВДД/ към общ /ЗЗЛД/ закон има единствено що се отнася до 
процедурата и срока за произнасяне по искането за достъп, тъй като чл.6, ал.2 от 
ЗПИЛЗВДД установява специален срок.  
 
 Това законодателно решение действително е в съответствие с 
обществения интерес за борба с корупцията, както правилно е отбелязано в 
обжалваното решение, но удовлетворяването на този интерес се постига 
основно чрез обществения достъп до публичния регистър, на основата на който 
гражданите могат да си съставят мнение за действията на управляващите ги и да 
осъществят своя информиран избор в случаите на избори за народно събрание, 
общински съветници и кметове или президент. По отношение на лицата, 
заемащи висши държавни длъжности, които не са изборни, общественият 
достъп спомага за това те да осъществяват добросъвестно задълженията си, със 
съзнанието, че нямат какво да крият и че обществото наблюдава тяхната 
дейност. Чрез тази прозрачност се осъществява не толкова една актуална борба 
с корупцията, колкото една нейна превенция. Това е и основната цел на закона, 
тъй като Председателят на Сметната палата няма контролни правомощия и не 
може да извършва насрещна проверка по декларациите, а органите на 
досъдебното производство разполагат с право на достъп до по-надеждни 
източници на данни на тези лица, като базите данни на данъчните органи и др. 
 

Що се отнася до приетото от СГС, че Председателят на Сметната палата 
имал задължение да изготви бюлетин с имената на задължените лица, неподали 
в срок декларации, вероятно съдът има предвид разпоредбата на чл.6, ал.4 от 
ЗПИЛЗВДД. Анализът на тази норма обаче показва, че същата създава съвсем 
различно задължение в сравнение с нормата на чл.6, ал.2. Докато нормата на 
ал.2 предвижда отправянето на искания, нормата на ал.4 не предвижда такова. 
Докато систематично нормата на чл.2 се отнася към лицата, имащи право на 
достъп съгласно ал.1, съгласно ал.4 Председателят на Сметната палата огласява 
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на неограничен кръг лица обстоятелството кой е подал декларация и кой – не, 
което му задължение е и реализирано, видно от Уеб страницата в Интернет на 
Сметната палата. Видно от същата страница, в нея е обявено по искания на кои 
медии е предоставена информация от публичния регистър, която, естествено, е 
различна от публикуваната в бюлетина на “неподалите” декларации.  

 
Да се приеме, че достъпът до информация от публичния регистър е 

ограничен само до обстоятелството кой е подал декларация и кой – не, означава 
да се обезсмисли въобще ЗПИЛЗВДД и да не бъде постигната основната му цел, 
заложена и в заглавието му. Смисълът на този закон е, че благото да носиш 
длъжност, която дава власт да се решават важни за обществото и отделните 
негови членове въпроси, върви ръка за ръка с по-голямата отговорност, която се 
изразява и в задължението да търпиш по-голяма прозрачност за “собствените 
дела”.  
 
 Предвид и на основание на горното моля уважаемия съд да отмени 
обжалваното решение на СГС, ІІІ-Б АО и да постанови вместо него ново, с 
което да отмени отказа на Председателя на Сметната палата и да го задължи да 
предостави достъп до поисканата информация. 
 
 
    С уважение: 
      /пълномощник/ 


