
П Р О Т О К О Л 
 

София, 06.02.2004 година 
 
Върховният административен съд на Република България - 
Петчленен състав, в съдебно заседание на шести февруари две хиляди 
и четвърта година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕФКА СТОЕВА 
ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТАНА СУРЛЕКОВА 

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ 
НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА 
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА 

при участието на секретаря Росица Тодорова  
и с участието на прокурора Анна Банкова 
сложи на разглеждане дело № 11243 по описа за 2003 година, 
докладвано от съдията ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ  
 
 
НА ПОИМЕННОТО ПОВИКВАНЕ СТРАНИТЕ СЕ ПРЕДСТАВИХА ТАКА: 
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ - Министерски съвет, редовно 
призован, се представлява от юрк. Василев. 
 
ОТВЕТНИКЪТ - Фондация "Програма за достъп до информация", 
редовно призован, се представлява от изп. директор Жулева и адв. 
Кашъмов. 
 
СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото. 
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. 
 
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ, след 
спазване разпоредбата на чл.107 ГПК, 
 
О П Р Е Д Е Л И: 
 
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 
 
Юрк. Василев:Поддържам касационната жалба. Няма да представям 
допълнителни доказателства. 
 
Адв. Кашъмов: Оспорвам касационната жалба. Няма да представям 
други доказателства. 
 
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ, 
намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което 
 
О П Р Е Д Е Л И: 
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО: 



 
Юрк. Василев:  
Моля да уважите касационната жалба по съображенията, изложени в 
нея, и да отмените като неправилно решението на тричленния състав на 
ВАС. 
 
В случая следва да се приеме, че е налице ограничение на достъпа до 
обществена информация, тъй като се прилага специалния закон за 
защита на класифицираната информация. Съгласно §9, ал.1 от 
Преходните и заключителни разпоредби на закона за защита на 
класифицираната информация, изготвените до влизането в сила на 
закона материали и документи, обозначени със степени на секретност, 
се считат за обозначени с нива на класификация за сигурност. Въпреки 
нормата на §9, ал.2 от Преходните и заключителни рарзпореадби на 
закона, считаме, че исканият материал все още е обозначен с ниво на 
класификация за сигурност. 
 
Адв. Кашъмов:  
Моля да оставите касационната жалба без уважение като неоснователна 
и в сила решението на тричленния състав на ВАС. 
 
Налице е противоречива практика на ВАС и тричленният състав 
правилно е възприел практиката, според която актът подлежи на 
обжалване по ЗВАС, тъй като се касае за упълномощаване, а не за 
компетентност за произнасяне по заявление. Дирекцията представлява 
структура от държавната администрация по смисъла на ЗА. Правилно в 
мотивите си съдът приема, че решението на директора на Дирекция 
"Информация и връзки с обществеността" следва да се отмени като 
издадено при съществено нарушение на административно-
производствените правила. 
 
Моля да имате предвид изложените аргументи пред първата инстанция. 
 
ПРОКУРОРЪТ:  
Касационната жалба е основателна. Подлежи на уважение. 
 
Възражението по чл.5 от ЗВАС, навеждащо недопустимост на 
решението, постановено от тричленния състав на ВАС относно 
основанията по чл.218б, б"б" ГПК. С касационната жалба е повдиган 
въпросът за границите на съдебния контрол и компетентността на 
визираните в чл.40, ал.1 от ЗДОИ съдилища, осъществяващи този 
контрол. Нормата предвижда подсъдност на спора за обжалвания отказ 
на достъпа - пред окръжния съд (надлежния компетентен по реда на 
ЗАП или пред ВАС). 
 
В атакуваното решение тричленният състав е разрешил неправилно този 
спор. Глава ІІІ от ЗДОИ регламентира процедурата за предоставяне 



достъп до обществена информация. 
 
Раздел ІІ на цитираната глава, посветена на разглеждането на 
заявлението за предоставяне на достъп, определя като субект на 
разрешението за достъп органът или изрично определени от тях лица. 
По този начин той изрично конкретизира авторите на решението за 
предоставяне на достъп. Това е разпоредбата, която посочва и 
оправомощените да направят волеизявлението за разрешаване на 
достъпа. Чрез възможността за определяне "изрично" на лица, които да 
ги заместят в правомощието да вземат решение, в качеството им на 
органи по смисъла на чл.3, ал.1 и 2 от ЗДОИ, т.е. в качеството им на 
субекти, които осигуряват достъпа, регламентиран от закона. По този 
начин законодателят урежда делегирането на пълномощие за издаване 
на административен акт, материализиращ разрешението (положително 
или за отказ). 
 
Следователно, когато неправилно е съзрял в това законово 
оправомощаване чрез делегиране на компетентност подмяна на 
задължения по закон орган, е постановил решението си като 
ненадлежен, некомпетентен по правилата на редовата подсъдност съд - 
изземайки за разглеждане спор, подведомствен на окръжния по степен 
съд. 
 
РЕПЛИКА на адв. Кашъмов:  
Особено важно, с оглед правото на защита, е гражданите да са наясно 
пред кой съд да подадат жалбата си срещу отказа на достъп до 
информация. Със ЗДОИ е решено кои са субектите за разрешаване на 
достъпа и ако се приеме подмяната им с други органи по този начин на 
подсъдност извън ВАС, пред окръжни съдилища, ще се затрудни 
правото на гражданите да изискват бързо и ефективно правосъдие. 
 
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ, счете 
делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение след 
съвещание. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: 
 


