
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
по хода на делото 

 
София, 27.03.2003 

 
 
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито 
заседание на двадесет и шести март две хиляди и трета година в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА ГРЪНЧАРОВА  
ЧЛЕНОВЕ:  МИЛКА ПАНЧЕВА 
ДИАНА ДОБРЕВА  
при секретар   и с участието   
на прокурора   изслуша докладваното  
от председателя  ЕКАТЕРИНА ГРЪНЧАРОВА   
по адм. дело № 9898 / 2002.   
 
 

Производството е образувано по жалба на Фондация "Програма Достъп до 
информация" срещу решение №0307-15 за отказ на Директора на Дирекция "Връзки с 
обществеността" към Министерския съвет на РБ, с което е отказан достъп до обществена 
информация по заявление, вх.№0307-15/02.07.2002 г. Мотивът за отказа е, че исканата 
информация - Правилник за организацията на работата за опазване на държваната тайна в 
НРБ, приет с ПМС №30/1980 г. е маркиран с гриф за сигурност "секретно" /чл.37, ал.1, 1 от 
ЗДОИ/. 

Съгласно чл.41, ал.3 от ЗДОИ при обжалване на отказ за предоставяне на 
обществена информация на основание чл.37, ал.1,т.1 съдът в закрито заседание може да 
поиска от органа необходимите доказателства за това. 

ВАС, V отделение намира, че за правилното решаване на делото е необходимо да 
поиска от административния орган да представи Правилника за организацията на работата 
по опазване на държавната тайна в НРБ. 
С оглед на изложеното съдът  
 
ОПРЕДЕЛИ: 
 

ОТМЕНЯ определението си от 28.01.2003 г. за даване ход на делото по същество. 
ЗАДЪЛЖАВА в 7-дневен срок Директора на Дирекция "Информация и връзки с 

обществеността" при Министерски съвет на РБ да представи Правилника за организацията 
на работата за опазване на държванната тайна в НРБ, приет с ПМС №30/1980 г., спазвайки 
правилата за секретност, който ще бъде преценен в закрито заседание от съда. 

След произнасяне от съда в закрито заседание делото ще бъде насрочено в открито 
съдебно заседание с ново призоваване на страните. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. 
 
Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Екатерина Грънчарова  
секретар:  ЧЛЕНОВЕ:  /п/ Милка Панчева 
/п/ Диана Добрева  
 
 


