
П Р О Т О К О Л 
 

София, 28.01.2003 година 
 
 
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в 
съдебно заседание на двадесет и осми януари две хиляди и трета година в 
състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА ГРЪНЧАРОВА  
ЧЛЕНОВЕ: МИЛКА ПАНЧЕВА 
ДИАНА ДОБРЕВА  
при участието на секретаря Мария Попинска  
и с участието на прокурора Лиляна Кръстанова 
сложи на разглеждане дело № 9898 по описа за 2002 година , 
докладвано от председателя ЕКАТЕРИНА ГРЪНЧАРОВА   
 
НА ПОИМЕННО ПОВИКВАНЕ СТРАНИТЕ СЕ ПРЕДСТАВИХА ТАКА: 
 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Фондация "Програма Достъп до информация" се 
представлява от адвокат Кашъмов и Гергана Груева - изпълнителен директор. 
 
ОТВЕТНИКЪТ Министерски съвет на РБ - редовно и своевременно призован, 
не изпраща процесуален представител. От същия е постъпило писмо с 
приложена към него жалба и доказателства. 
 
АДВОКАТ Кашъмов: Да се даде ход на делото. 
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход. 
 
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: Поддържаме жалбата изцяло. Представям решение за 
регистрация на фондацията и 2 нормативни документа. Да се приемат 
приложените към жалбата писмени доказателства.  
ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат доказателствата. Тъй като се обжалва писмо, 
подписано от директор на дирекция, считам, че следва да задължите МС да 
представят доказателства за упълномощаване на директора на дирекцията да 
подписва документи по ЗДОИ. 
АДВОКАТ Кашъмов: На съдът е известна заповед на Министър-председателя и 
министъра на държавната администрация, с която се упълномощава директора 
на тази дирекция да представлява МС. Други доказателствени искания нямаме. 
 
По доказателствата СЪДЪТ 
 



О П Р Е Д Е Л И: 
 
ПРИЕМА приложените към жалбата писмени доказателства, както и днес 
представените от жалбоподателя. 
 
ХОД ПО СЪЩЕСТВО: 
АДВОКАТ Кашъмов: Моля да уважите жалбата и да отмените изцяло отказа на 
МС като незаконосъобразен. Съображенията ми за това са следните: С 
влизането в сила на ЗЗКИ през настоящата година беше възприет един нов 
принцип в регулирането на дъжарвната и служебна тайна, който съответства на 
конституционните принципи, а именно, че ограничена може да бъде само 
информация, чието разкриване би довело до реална вреда за някои от 
защитените интереси, между които и тези на националната сигурност. В 
мотивите на решението за отказ не е посочено правното основание за отказа, 
както изисква ЗЗКИ, нито фактически основания. Не е посочено как 
разкриването на тази информация би увредило интересите на националната 
сигурност. Освен това налице е конкретна разпоредба в ЗЗКИ, според която 
съответните срокове за секретност се преформулират съобразно новия закон и 
грифа "секретно", който МС казва, че е поставен, се превръща в "поверително" 
по новия закон и следователно срокът за допустимост на такъв документ е 5 
години. На следващо място ПМС № 324/1994 г. в §1, ал.1 на ПЗР е посочено, че 
в 1-месечен срок от влизането на Наредбата, министърът на вътрешните работи 
приема правилник за организацията и контрола на деловодната работа по 
опазване на държавната тайна на РБ, който се обнародва в ДВ. Такъв правилник 
и до сега не е приет. Той свидетелства за виждането на МС, че правилникът не 
представлява тайна, даже когато се отнася за настоящето регулиране на тази 
материя. Ясно е посочено намерението на МС да бъдат обнародвани и 
публикувани тези правила. По аргумент от по-силното основание, това би 
следвало да важи и през миналите години. 
 
ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е неоснователна. Предмет на обжалване е 
писмо на директора на ДИВО, с която се отказва достъп до обществена 
информация - предоставяне на копие от Правилника за организация на работата 
по опазване на държавна тайна в НРБ от 1980 г. Като се изхожда от 
съдържанието на писмото, следва да се приеме, че се касае за индивидуален 
административен акт, до властническо изявление на административен орган, 
което засяга права и законни интереси на жалбоподателя. В атакуваното писмо 
се казва, че върху правилника е поставен гриф "секретно", т.е. касае се до 
държавна тайна, до класифицирана информация. В случая, тъй като 
постановлението, с което е приет правилника е от 1980 г., съгласно §9, ал.1 от 
ДР на ЗЗКИ срока за защита е 5 години, който е изтекъл през 1985 г. и съгласно 
чл.34, ал.3 от ЗЗКИ достъпът се осъществява по реда на ЗДОИ. В §9, ал.2 от ДР 
на ЗЗКИ се казва, че в едногодишен срок от влизане в сила на закона 
ръководителите на организационните единици са длъжни да приведат в 
съответствие с изискванията на ЗЗКИ материалите и документите, съдържащи 
класифицирана информация. Тоест, в едногодишен срок МС трябва да прегледа 
всички материали, съхранявани при тях, да се определи срока за защита и оттам 
кой да разрешава достъпа до тази информация и по кой закон - дали по ЗДОИ 
или ЗЗКИ. В случая този едногодишен срок не е изтекъл към момента на 
издаване на обжалваното писмо. 



 
РЕПЛИКА на адвокат Кашъмов: В §9 ал.2 от ЗЗКИ смятаме, че се създава едно 
задължение за съответните организационни единици да преразгледат 
информацията, която притежават и ако намерят основания, заложени в чл.25 от 
закона, те отново да извършат процедура по класифициране. В този текст обаче 
не се предвижада възможност да се отказва информация, защото в миналото тя 
е била засекретена. Ето защо, тъй като в отказа на МС не се твърди че е 
извършен преглед на законосъобразността на засекретяването, не се твърди, че 
има нови фактически основания тази информация да е секретна, то отказът е 
неоснователен. 
 
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, 
че ще се произнесе с решение след съвещание. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
СЕКРЕТАР: 


