
П Р О Т О К О Л 
 

София, 10.06.2003 година 
 
 
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в 
съдебно заседание на десети юни две хиляди и трета година в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ИКОНОМОВ  
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДОБРЕВА 
ТАТЯНА ХИНОВА  
при участието на секретаря Мария Попинска  
и с участието на прокурора Мария Бегъмова 
сложи на разглеждане дело № 9898 по описа за 2002 година , 
докладвано от съдията ДИАНА ДОБРЕВА   
 
НА ПОИМЕННО ПОВИКВАНЕ СТРАНИТЕ СЕ ПРЕДСТАВИХА ТАКА: 
 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Фондация "Програма достъп до информация" - редовно 
призован се представлява от адвокат Кашъмов, надлежно упълномощен. 
 
ОТВЕТНИКЪТ Министерски съвет на РБ - редовно призован се представлява от 
юрисконсулт Василев, надлежно упълномощен. 
 
АДВОКАТ Кашъмов: Да се даде ход на делото. 
ЮРИСКОНСУЛТ Василев: С оглед създадената практика по подобни казуси имам 
възражение за подсъдността. Решението за отказ за достъп до информация не е 
взето от министър или ръководител на ведомство, подчинено на МС и считам, че 
следва да прекратите делото и същото да се изпрати по подсъдност на СГС. Налице 
е заповед на министър-председателя, с която е упълномощен директора на 
дирекция "Връзки с обществеността" да предоставя необходимата по информация 
по ЗДОИ. 
АДВОКАТ Кашъмов: Действително има упълномощеване, но не зная дали има 
оправомощаване. Дори да костатирате наличие на процесуалните изисквания да 
бъде изпратена жалбата по компетентност на СГС, то моля с оглед на това, че 
делото е вече гледано по същество, на основание чл.80 ГПК да изтеглите делото и 
да го решите в този съд. Считам, че заповедта следва да бъде приложена по делото. 
ПРОКУРОРЪТ: За отделяне спорното от безспорното, във връзка с правомощията 
на органа, подписал процесното писмо, с оглед преценка за характера на акта и 
неговата подсъдност, респективно дали производството следва да се развие пред 
ВАС или пред друг по степен съд, следва да се изиска заповедта на министър-
председателя за даване на правомощия на директора на дирекция "Връзки с 
обществеността" по ЗДОИ. 
СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се даде. С оглед направеното 
възражение за неподсъднот на жалбата пред ВАС и респективно такава пред СГС, е 
необходимо по делото да бъде приложена заповедта на министър-председателя на 



РБ, с която същият е възложил (съгласно изявленията на страните) на директора на 
дирекция "Връзки с обществеността" при МС изпълнение на задачите във връзка с 
предоставяне на обществена информация по реда на ЗДОИ. По изложените 
съображения съдът 
 
О П Р Е Д Е Л И: 
 
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 
УКАЗВА на процесуалния представител на МС в 10-дневен срок от днес да 
представи заверено копие от заповед на министър-председателя, с която се възлагат 
на директора на дирекцията изпълнение на посочените задачи. 
ОТЛАГА делото за 22.10.2003 г. от 14.00 ч., за когато страните са уведомени. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
СЕКРЕТАР: 


