
П Р О Т О К О Л

София, 18.10.2004 година

Върховният  административен  съд на  Република  България  - Пето  отделение,  в
съдебно  заседание на  осемнадесети октомври две  хиляди  и  четвърта година  в
състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ 
ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АНЧЕВА
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА 
при участието на секретаря Илиана Иванова 
и с участието на прокурора Николай Николов
сложи на разглеждане дело № 4120 по описа за 2004 година,
докладвано от съдията ВАНЯ АНЧЕВА  

На поименното  повикване и  след  спазване разпоредбата на  чл.107 от  ГПК на
второ четене:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Кирил Димитров Терзийски редовно призован, се явява
лично и с АДВ. КАШЪМОВ.
ОТВЕТНИКЪТ: Министъра на финансите редовно призован, се представлява от
ЮРК. РУСАНОВА.
СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ  АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД,  намира,  че  не  са  налице
процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:
АДВ. КАШЪМОВ:  Поддържам жалбата. Моля  да  се приемат  представените с
нея писмени доказателства. Представям и моля да приемете заявление за достъп
до обществена информация от Кирил Терзийски, както  и решение № ЗЗДОИ-8
от  15.10.2002 г.  на  министъра  на  финансите,  които  моля  да  приобщите  към
преписката. Поддържам искането направено в жалбата за изискване на договора
между  министъра  на  финансите  и  Консултантска  фирма  "Краун  Ейджънтс".
Моля съда по  реда на чл. 148 ГПК да  изиска от МС стенограма от проведено
заседание  на  25.10.2001  г.,  на  което  заседание  е  имало  обсъждане  относно
връзката  на  договора  с  националната  сигурност  на  страната,  тъй  като  МС  е
органа,  който  съгласно  Конституцията  има  правомощия  във  връзка  с
националната  сигурност.  Считам,  че  представянето  на  тези  документи  имат
значение  за  делото.  Правя  твърдение,  че  е  налице  заобикаляне  на  целта  на
закона  при  класифициране  на  този  договор.  Въпроса  е  принципен.  Няма  да
представям други доказателства.
ЮРК.  РУСАНОВА:  Оспорвам  жалбата.  Моля  да  приемете  представените
писмени  доказателства.  Считам  за  неоснователно искането  направено по  реда
на  чл.  41  ал.  3  и  4  от  ЗДОИ.  Моля  да  имате  предвид,  че  договора  е  бил
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представен по адм. дело № 3080/2003 г. на ВАС, като с определение състава на
пето  отделение  е  констатирал,  че  върху  документа  има  поставен  гриф  за
сигурност "секретно". Съставът на съда обаче не е упражнил правомощието си
по  чл.  41, ал.  4 от  ЗДОИ, поради  което  следва да  се приеме за  безспорно, че
същия е счел класифицирането за правомерност. По искането по реда на чл. 148
от ГПК приложим по силата на чл. 11 от ЗВАС за изискване на стенограмата от
заседанието  на  МС,  проведено  на  25.10.2001  г.,  считам  че  същото  е
неоснователно и моля да го оставите без уважение. Няма да соча доказателства.
АДВ.  КАШЪМОВ:  Първо  в  решенията по  двете адм.  дела № 3080/2003 г. на
ВАС,  пето  отделение  и  адм.  дело  38/2004 г.  на  ВАС,  петчленен  състав  не  е
обсъждан въпроса за законосъобразността на договора и на второ място, считам,
че този договор следва да се представи и в настоящото дело, за да може съдът да
се запознае с всички доказателства по делото, за да вземе своето решение.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ПЕТО ОТДЕЛЕНИЕ, счита, че са
налице  условията  на  чл.  41,  ал.  3 и  ал.  4 от  Закона за  достъп  до  обществена
информация (ЗДОИ), поради което следва да бъдат поискани от министъра на
финансите  доказателства  за  това,  че  процесният  договор  е  класифицирана
информация,  кога  и  с  какъв  акт  е  обявен  за  такава,  и  въз  основа  на
предоставените от  министъра на  финансите доказателства да  се произнесе по
законосъобразността на маркирането на договора с гриф за сигурност, респ. за
законосъобразността  на  обжалвания  отказ  да  бъде  предоставен  достъп  до
информацията, съдържаща се в договора. Проверката следва да бъде извършена
в закрито заседание по силата на чл. 41, ал. 3 ЗДОИ или в хода на настоящето
производство, или в самостоятелно  производство по  секретно дело  с оглед на
обстоятелството,  че  процесният  договор  е  класифицирана  информация.
Окончателното  решаване  на  този  въпрос,  обаче,  следва  да  стане  след
получаването на  материалите от  министъра  на  финансите. По-същественото в
случая  е,  че  проверката  и  решението  по  чл.  41,  ал.  3  и  ал.  4  ЗДОИ  е
предпоставка за крайния резултат по спора за законосъобразността на отказа да
бъде  предоставен  достъп  на  жалбоподателя  до  информацията  в  процесния
договор.  С  оглед  на  това  обстоятелство  и  за  процесуална  икономия  сега  на
делото  следва  да  бъде  даден  ход  по  същество,  страните  да  направят  своите
прения  по  съществото  на  спора,  но  съдът  да  постанови своето  решение след
приключването на проверката по чл. 41, ал. 3 и ал. 4 ЗДОИ.
Водим  от  гореизложените  мотиви,  Върховният  административен  съд,  пето
отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА  министъра на финансите в 7-дневен срок от днес да  представи
процесния договор или съответната част от него, съдържаща гриф за сигурност
и данни за длъжностното лице, поставило този гриф. Министърът на финансите
да изрази допълнително становище по въпроса на какво основание е засекретен
договора - по силата на закон или подзаконов нормативен акт, или въз основа на
акт  на  длъжностно  лице.  В  последния  случай  министърът  на  финансите  да
посочи в какво длъжностно качество и по силата на какво овластяване това лице
е поставило гриф за сигурност върху процесния договор.
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ЗАДЪЛЖАВА  министъра  на  финансите  в същия  срок да  представи  адм. дело
3080/2003 г. на ВАС, пето отделение и адм. дело 38/2004 г. на ВАС, петчленен
състав.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  искането на адвокат Кашъмов да бъде изискана от
Министерския съвет посочената от него стенограма.
ПРИЕМА  представените  с  жалбата  и  административната  преписка  писмени
доказателства, както и днес представените от адв. Кашъмов и описани по-горе
писмени доказателства.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
АДВ. КАШЪМОВ:  Моля да уважите жалбата по съображения изложени в нея.
Във  връзка  с  изискванията, които  поставихме  към  ответника  бих  искал да  се
запозная специално със становището на министъра. Позовавам се на решение №
6977/21.07.2004 г. по адм. дело 11243/2003 г. на ВАС, петчленен състав, в което
е  изтълкуван  чл.  41,  ал.  3  ЗДОИ  в  смисъл,  че  страните  следва  да  имат
възможност  да  се  запознаят  с  изисканите  документи.  По  същество  моля  да
отмените  обжалвания  отказ  на  министъра  на  финансите  като
незаконосъобразен.  Моля  да  се  произнесете  и  по  законосъобразността  на
класифицирането  на  договора.  Актът  е  незаконосъобразен,  тъй  като  липсват
основания. Посочването на правното основание е нещо различно от посочване
на  фактическо  основание.  Според  мен  се  затруднява  контрола,  тъй  като
всъщност липсва най-важния мотив от страна на министъра. Отказът е напълно
немотивиран. Преценката за това възможен ли е частичен достъп или не е една
самостоятелна  административна  преценка,  чието  извършване  следва  да  се
основава на  правна и  фактическа  преценка,  която  следва да  бъде  изложена  в
административен акт, за да може и ние като заинтересована страна и Вие като
съд да се запознаете с тези мотиви. Моля да отмените обжалвания акт и да ми
дадете възможност да представя писмени бележки.
ЮРК.  РУСАНОВА:  Моля  да  оставите  жалбата  без  уважение  като
неоснователна. Същата е срещу решение на министъра на финансите, с което на
основание  чл.  37,  ал.  1,  т.  1  от  ЗДОИ  административният  орган  е  отказал
предоставянето  на  копие  на  хартиен  носител  на  договора,  сключен  между
Министерство  на  финансите  и  Британската  консултантска  фирма  "Краун
Ейджънтс",  "Мерки  в  помощ  на  реформата  в  българската  митническа
администрация". Считам, че процесното решение е законосъобразно и издадено
от  компетентния  орган.  Не  са  допуснати  твърдените  нарушения  на
административнопроизводствените  правила.  Посочени  са  фактическите
основания за издаването на отказа. Подробни съображения излагам в писмена
защита.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е основателна. Обжалваното решение на министъра на
финансите  е  незаконосъобразно.  При  постановяването  му  не  са  съобразени
указанията на ВАС - V отделение, дадени в решение № 11682/15.12.2003 г. по
адм.  дело  №  3080/2003 г.,  въпреки  декларираното  в  неговите  мотиви,  че  е  в
изпълнение  на  същите.  В  случая  мотивите  на  издадения  от  министъра  на
финансите  административен  акт  не  представляват  единство  от  фактически  и
правни  основания  за  издаването  му.  Посочена  е  само  принадлежност  към
съответната  категория  информация  от  Списъка  на  фактите,  сведенията  и
предметите,  които  съставляват  държавна  тайна  в  Р  България,  но  не  е
мотивирано  по  какви  критерии  и  на  какво  основание  е  прието,  че  исканата
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обществена информация съставлява държавна тайна, което не позволява на съда
да  упражни ефективен контрол. Посочено е също, че информацията в нейната
съвкупност,  съдържаща  се  в  процесния  договор,  попада  в  категорията,
съставляваща държавна тайна, което не я идентифицира като такава. При това
положение,  доколкото  отказът  за  предоставяне  достъп  до  обществена
информация е на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ, следва съдът да упражни
правомощията  си  по  чл.  41,  ал.  3  и  4  от  посочения  закон,  каквото  искане  е
направено и от жалбоподателя.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви,
че ще се произнесе с решение след съвещание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:
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