
ЧРЕЗ ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 
ПЕТО ОТДЕЛЕНИЕ 
ДО ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 
ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ 

 
КАСАЦИОННА ЖАЛБА 
от 
адв. Александър Емилов Кашъмов 
пълномощник на Николай Любенов Мареков  
гр. София, ул. “Три уши” № 3, ет.4 
тел: 988 50 62; 981 97 91 
 
СРЕЩУ 
 
Решение № 6447/26.06.2003г. по  
а.д. 8962/2002г. ВАС V-то отд. 
 
НА ОСНОВАНИЕ 
 
чл. 33 и сл. от ЗВАС  

 
Уважаеми Върховни Съдии, 

  
 Обжалвам в срок решението на Върховния административен съд, пето 
отделение, тричленен състав, по адм. д. № 8962/ 02г. Същото е постановено в 
противоречие с материалния закон – касационно основание по чл.218б, ал.1, б.”В” 
от ГПК.  

1. Неправилно в обжалваното решение се приема, че чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ 
е относим към поисканата информация – съдържанието на първия тримесечен 
отчет на британската фирма “Краун Ейджънтс” в частта му извън публикуваното в 
резюмето на отчета. В хипотезата на правната норма е описано сравнително точно 
към какви факти тя е приложима. Визираната в чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ хипотеза е 
твърде специфична – тя се отнася до случаи, в които е започнато производство по 
издаване или приемане на акт на орган на власт и по-конкретно – към етапа на 
подготовката на този акт. Това тълкуване се подкрепя от употребата на термина 
“подготовка” със същия смисъл в други нормативни актове - “подготовка на проект 
за акт” - чл.52, ал.1, т.4 от Устройствения правилник на МС и неговата 
администрация; “подготвяне на окончателния текст на акта” – чл.76, ал.4 от същия; 
“подготовка на акта за подписване” – чл.84, ал.1 и др. от същия; чл.1 от ЗНА , чл.12 
от Указ № 883 за прилагане на ЗНА. Следователно, за да е налице хипотезата на 
приложението на чл.13, ал.2, т.1  от ЗДОИ, трябва да е започнато производство по 
подготвяне на конкретен нормативен акт съгласно разпоредбите на ЗНА и Указ № 
883 или по издаване на конкретен индивидуален или общ административен акт 
съгласно разпоредбите на ЗАП. Нито в писмения си отказ, адресиран до 
жалбоподателя, нито в съдебно заседание ответникът сочи наличието на започнато 
производство по подготовка на такъв конкретен акт. Напротив, той изрично се 
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позовава на бъдещо и неопределено “изготвяне на актове”, които не са 
конкретизирани, откъдето следва да се приеме, че такова производство не е 
започвано. Щом не е започвало то обаче, не може да се приеме, че е налице процес 
на подготовка на акт. Следователно по начало чл.13, ал.2, т.1 е неприложим в 
случая. 
 
 2. В съдебното решение неправилно се приема, че доводът за вредата е 
неотносим, тъй като е неприложим чл.26 от ЗЗКИ. Смятам, че доводът за вредата 
произтича не само от приложимостта на чл.26 от ЗЗКИ. Негова основа е преди 
всичко тълкуването на разпоредбите на чл.39, 40 и 41, ал.1 от Конституцията, 
направено с Решение № 7/ 96г. по к.д. № 1/ 96г. на Конституционния съд. в същото 
се приема: 

“Ограничаването на тези права е допустимо с цел охраната на други, също 
конституционно защитими права и интереси, и може да става единствено на 
основанията, предвидени в Конституцията.  Не се допуска ограничаването им със 
закон на други, извън посочените в Конституцията основания”. 

След като ограничаването на правото на достъп до информация е допустимо 
само за защитата на други конституционно защитими права и интереси, от само 
себе си се разбира, че става въпрос за действителна, а не за само за твърдяна 
необходимост от такава защита. С други думи – за да се признае правото на защита 
на конституционно гарантирано право или интерес, трябва първо да се установи, че 
това право или интерес търпи засягане, а това засягане няма как да се формулира 
другояче, освен като вреда. Следователно доводът за необходимостта от 
изследването на евентуалната вреда произтича и от Конституцията. Тъкмо заради 
този довод и чл.38 от ЗДОИ изисква посочването на фактическите основания на 
отказа с оглед възможността да се прецени дали административният орган е 
предприел ограничението на конституционното право на информация за защита на 
конкуриращо се право или интерес от предполагаема вреда, в съответствие с целта 
на закона, или преследва една друга, различна от визираната от законодателя цел. 

 
3. В решението следваше да се изследва също и въпросът кое е твърдяното 

от ответника конституционно защитимо право или интерес. Дори да е налице 
законово ограничение /чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ/, простото наличие на същото не 
освобождава административния орган от задължението да посочи защитата на кое 
и чие точно право или законен интерес цели. Това е така, защото ако се окаже, че се 
цели защитата на интерес, стоящ извън предвидените в Конституцията, решението 
за отказ ще бъде незаконосъобразно на това основание.  

 
Предвид и на основание горното моля да отмените обжалваното решение и 

да постановите вместо него ново, с което да задължите ответника да предостави 
достъп до поисканата информация. 

 
 
    С уважение: 
     /пълномощник/  


