
П Р О Т О К О Л 
 

София, 25.02.2003 година 
 
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в 
съдебно заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и трета година в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА ГРЪНЧАРОВА  
ЧЛЕНОВЕ: ЖАНЕТА ПЕТРОВА 
ДИАНА ДОБРЕВА  
при участието на секретаря Мария Попинска и с участието на прокурора Елена 
Енчева сложи на разглеждане дело № 8962 по описа за 2002 година, докладвано от 
председателя ЕКАТЕРИНА ГРЪНЧАРОВА   
 
НА ПОИМЕННО ПОВИКВАНЕ СТРАНИТЕ СЕ ПРЕДСТАВИХА ТАКА: 
 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Николай Мареков се явява лично и с адвокат Кашъмов, 
надлежно упълномощен. 
 
ОТВЕТНИКЪТ Министъра на финансите се представлява от юрисконсулт 
Русанова, надлежно упълномощена. 
 
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, след изпълнение разпоредбите на 
чл.107 ГПК намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, 
поради което 
 
О П Р Е Д Е Л И: 
 
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 
 
АДВОКАТ Кашъмов: Представям писмо от Софийска централна поща № 192 Н 
08/11.02.2003 г., с оглед дадените ни указания. Представям и квитанция. Други 
доказателства няма да соча. Моля да приемете изменение в обстоятелствената част 
на жалбаата. Писмения документ за отказ е получен на 23.08.2002 г., а не на 
22.08.2002 г., както е посочено в жалбата. 
 
По доказателствата СЪДЪТ 
 
О П Р Е Д Е Л И: 
 
ПРИЕМА приложените към жалбата писмени доказателства и днес представените 
от жалбоподателя писмо от Софийска централна поща, както и разписка за 
срочността на жалбата. 
 
ХОД ПО СЪЩЕСТВО: 



АДВОКАТ Кашъмов: Моля да уважите жалбата и да отмените обжалвания отказ 
като незаконосъобразен. Законът има предвид информация, която е свързана с 
оперативна подготовка на актовете, а не такава по субективното виждане на дадено 
длъжностно лице. Документът представлява отчет за дейност, за бюджетни 
средства, и дори да беше приложим чл.13 от ЗДОИ, то това ограничение е 
дефинирано от чл.26 от ЗЗКИ, където е поставено изискване, че такава информация 
не следва да се разгласява, тъй като разгласяването й би оказало неблагоприятно 
въздействие. В мотивите липсва каквото и да е изследване за вредата. 
ЮРИСКОНСУЛТ Русанова: Моля да оставите без уважение жалбата. Същата е 
неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена. Министърът на финансите, 
на основание чл.13, ал.2, т.1, във връзка с чл.37, ал.2 и чл.37, ал.1, т.1 и т.2 е отказал 
предоставянето на достъп до тримесечния отчет за дейността на консултантската 
фирма "Краун Ейджънтс". В чл.13, ал.1 от ЗДОИ са посочени случаите, когато 
информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и 
няма самостоятелно значение. При тази хапотеза по преценка на задължения субект 
може да бъде отказан достъп до исканата служебна обществена информация. 
Основанията за отказ са изрично дефинирани в разпоредбата на чл.37 от ЗДОИ. В 
конкретния случай обжалваният отказ до служебна обществена информация е 
постановен от орган, който притежава компетентност за това. Що се касае до 
изброените видове документи в чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ, то следва да се отбележи, 
че това изброяване не е изчерпателно, а по-скоро притежава пояснителен характер. 
В практиката различни по своя вид и характер документи могат да имат отношение 
към подготовката на актовете на органите. Тези материални носители обаче имат 
точно очертан общ признак - съдържащата се в тях информация е свързана с 
подготовката на актовете на съответния орган и няма самостоятелно значение. От 
друга страна, подаденото заявление за достъп до информация следва да съдържа 
реквизитите по чл.25, ал.1 от ЗДОИ, като в т.2 от тази разпоредба се изисква то да 
съдържа описание на исканата информация. От което се налага извода, че 
заявлението на жалбоподателя не отговаря на изискванията на закона, тъй като не 
съдържа описание на поисканата информация. Същото е редактирано максимално 
общо и сочи единствено предпочитаната форма на достъп. Що се касае до 
преценката за причините, които са наложили ограничението или отказа за достъп 
на министъра на финансите, то това е преценка по целесъобразност и не следва да 
бъде предмет на съдебен контрол. Решението на органа е взето в съответствие със 
закона, като по същество е реализирано регламентираното от закона право на 
оперативна самостоятелност на органа, а не се явява преценка в условията на 
обвързана компетентност. 
ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е неоснователна. Отказът на министъра на финансите за 
достъп до обществена информация е законосъобразен. Информацията за 3-
месечния отчет на фирма "Краун Ейджънтс" няма самостоятелно значение и е 
свързана с оперативна подготовка на актове на министерството. Освен това резюме 
от доклада на фирмата се съдържа в страницата на МФ в Интернет. Съгласно чл.13, 
ал.2, т.1 от ЗДОИ достъпът до служебна обществена информация може да е 
ограничен, когато няма самостоятелно значение, а е свързана с оперативната 
подготовка на актове на органите - становища, консултации и др. 



РЕПЛИКА на адвокат Кашъмов: По отношение на прецизността на искането - 
напълно очевидно е, че ответникът е разбрал какво се иска от него и това го е 
мотивирало да откаже исканата информация. 
 
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че 
ще се произнесе със съдебен акт след съвещание. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
СЕКРЕТАР: 


