
РЕШЕНИЕ 
 

№ 6447 
София, 25.06.2003 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА 

 
 
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 секретар  Мария Попинска  и с участието на прокурора  Елена Енчева изслуша 
докладваното от председателя  ЕКАТЕРИНА ГРЪНЧАРОВА  по адм. дело № 8962 
/ 2002.   
 
 
Производството е по чл.12 и сл. от Закона за Върховния административен съд 
/ЗВАС/. 
 
Образувано е по жалба на Николай Любенов Мареков от София, ул. "Хемус" № 37, 
бл.24, вх. В, ап.42 срещу отказ на министъра на финансите с изх.№ ЗЗДОИ-6 по 
заявление за достъп до обществена информация. 
 
Оплакването е за незаконосъобразност поради противоречие с материалния закон. 
Искането е да се отмени постановеният отказ. 
 
В съдебно заседание лично и чрез упълномощения си представител моли да се 
уважи жалбата. Дори и да е приложима разпоредбата на 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. 
 
Ответникът - министърът на финансите чрез процесуалния си представител моли 
да се остави без уважение жалбата. Отказът до служебна обществена информация е 
законосъобразен. Подаденото от жалбоподателя заявление до министъра не 
съдържа реквизитите по чл.25, ал.1 ЗДОИ. 
 
Становището на представителя на Върховната административна прокуратура е за 
неоснователност на жалбата. Излага съображения. 
 



След преценка на доказателствата по делото и при съобразяване основанията за 
отмяна на административни актове по чл.12 от Закона за Върховния 
административен съд, ВАС, пето отделение, приема за установено следното: 
Жалбата е подадена в срока по чл.13, ал.2 ЗВАС от надлежна страна и е 
процесуално допустима. По делото е приложено писмо изх.№ 192 Н08/11.02.2003 г. 
на Софийска централна пощенска станция, установяващо срочността на жалбата и 
идентичност на пратката, описана в обр. разписка с пощенско клеймо от 9.09.2002 
г. 
 
Със заявление вх.№ ЗЗДОИ-6/8.08.2002 г. до министъра на финансите, на 
основание Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ Николай Мареков 
е поискал достъп до първия тримесечен отчет за дейността на британската фирма 
"Краун Ейнджънтс" пред министерството на финансите с посочване на 
предпочитаната от него форма на достъп. 
 
С писмо изх.№ ЗЗДОИ-6/21.08.2002 г., подписано от министъра на финансите по 
повод на подаденото заявление е постановен отказ от предоставяне на исканата 
информация. Посочено е, че резюме на първия тримесечен доклад на "Краун 
Ейджънтс" за осъществяване на реформата в българските митници се съдържа в 
страницата на министерство на финансите в Интернет: minfin.goverment.bg /раздел 
Информация/. Исканият достъп е ограничен, тъй като съдържащата се в него 
информация няма самостоятелно значение, но на нейна основа ще бъдат изготвени 
конкретни актове, насочени към осъществяване на конкретни мерки в помощ на 
реформата в българската митническа администрация. С оглед на това, на основание 
чл.37, ал.2, във връзка с чл.37, ал.1, т.1 и 2 от ЗДОИ е отказан исканият достъп до 
информация. 
 
Обжалваният отказ - писмо изх.№ ЗЗДОИ-6/21.08.2002 г. е законосъобразен. 
Съгласно чл.3, ал.1 ЗДОИ този закон се прилага за достъп до обществената 
информация, която се създава или се съхранява от държавните органи или органите 
на местно самоуправление в Република България, наричани "органи". Издаден е от 
министъра на финансите - компетентен орган по смисъла на чл.3, ал.1 ЗДОИ и при 
спазване на 14-дневния срок по чл.28, ал.2, вр. ал.1 с.з. Посочено е правното и 
фактическо основание за отказ по приложимия закон, датата на приемане на 
решението и редът за неговото обжалване - изисквания на чл.38 ЗДОИ. Спазен е и 
чл.39 ЗДОИ - решението е изпратено на заявителя по пощата с обратна разписка № 
22414. 
 
Жалбоподателят възразява, че е нарушен материалния закон - чл.13, ал.2, т.1 ЗДОИ, 
посочен като правно основание във връзка с чл.37, ал.1, т.1 ЗДОИ за издаване на 
обжалвания отказ. Неправилно е прието в решението на министъра на финансите 
че информацията, съдържаща се в отчета, няма самостоятелно значение. Обратното 
е вярно, защото в него са отразени факти с цел отчитане на конкретно извършени 
действия. 
 



Възражението е неоснователно. В чл.13, ал.2, т.1 ЗДОИ е посочено, че достъпът до 
служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато тя е свързана с 
оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение. 
Примерно са изброени: мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища 
и консултации. Съгласно чл.25, ал.1, т.2 ЗДОИ заявлението за достъп да 
обществена информация трябва да съдържа описание на исканата информация. 
Видно от заявление вх.№ ЗЗДОИ-6/8.08.2002 г., жалбоподателят е поискал да 
получи достъп до първия тримесечен отчет за дейността на британската фирма 
"Краун Ейджънтс" пред министерството на финансите. Тоест, иска се достъп до 
документ, без да е описана информацията - факти и сведения, за които заявителят 
проявява интерес и иска да научи. Предвид обстоятелството, че резюме от първия 
тримесечен отчет за дейността на британската фирма пред министерство на 
финасите се съдържа в страницата на министерството в Интернет следва да се 
приеме, че органът по чл.3, ал.1 ЗДОИ е мотивирал отказа си на посоченото правно 
основание - чл.13, ал.2, т.1, по отношение на тази част от доклада, която е извън 
публикуваната в резюме. Неоснователно е възражението на жалбоподателя, 
изразено в съдебно заседание, че "...дори да беше приложим чл.13, ал.2 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 
на вредата". Чл.7, ал.1 ЗДОИ посочва изключения от правилото за неограничен 
достъп до обществена информация. Едно от тях е достъпът до клакифицирана 
информация. Съгласно чл.26, ал.2 ЗЗКИ информацията, подлежаща на 
класифициране като служебна тайна, се определя със закон. Чл.37, ал.1, т.2 ЗДОИ 
дава право на отказ от достъп до обществена информация, ако тя е класифицирана 
като такава, а това е отделно и независимо основание за отказ от основанието по 
чл.13, ал.2 с.з. Поради това и позоваването на чл.26 ЗЗКИ с довода за неизследване 
на вредата, е неотносим. В писменото становище на процесуалния представител на 
жалбоподателя /т.4/ се твърди, че отчетът /наименуван в отказа като "доклад"/ се 
дължи по естеството на факта, че на британската фирма "се плаща възнаграждение 
от бюджета, а следва и от разпоредбите на чл.282-292 ЗЗД". Това твърдение не се 
споделя, тъй като предвидените ограничения за достъп до обществена информация 
по ЗДОИ, включително и това по чл.13, ал.2 не са обусловени от факта "източник 
на финансиране" на органите по чл.3 с.з. За приложението на посочената 
разпоредба е достатъчно служебната обществена информация да е свързана с 
оперативната подготовка на актовете на органите и да няма самостоятелно 
значение. В случая обжалваният отказ е относим към периодично давани отчети 
във връзка с постигане крайният резултат на сключения договор между 
министерство на финансите и британската фирма "Краун Ейнджънтс" - изготвяне 
на актове, насочени към предприемане на конкретни мерки в помощ на реформата 
в митническата администрация на страната. Посочените в чл.13, ал.2 ЗДОИ 
примери на такъв вид служебна обществена информация дават основание да се 
приеме, че периодично даваните отчети от британската фирма на министерство на 
финансите са свързани с оперативната подготовка за издаване на актове на 
органите и нямат самостоятелно значение. При тези съображения съдът намира, че 
обжалваният отказ е законосъобразен на посоченото правно основание чл.37, ал.1, 



т.1 в хипотезата на чл.13, ал.2 ЗДОИ. В отказа е посочена и т.2 на чл.37, ал.1 с.з., за 
което не са изложени мотиви. Това обстоятелство не прави отказа 
незаконосъобразен предвид факта, че отказът е адекватно мотивиран с 
разпоредбата на чл.13, ал.2 ЗДОИ.  
 
По изложените съображения не са налице основанията по чл.12 ЗВАС за отмяна на 
обжалвания отказ и жалбата срещу него следва да се отхвърли като неоснователна. 
поради това, и на основание чл.28 ЗВАС, вр. чл.42, ал.1 ЗАП, Върховният 
административен съд, пето отделение, 
 
РЕШИ: 
 
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Николай Любенов Мареков от София, ул. "Хемус" № 37, 
бл.24, вх. В, ап.42 срещу отказ на министъра на финансите с изх.№ ЗЗДОИ-6 по 
заявление за достъп до обществена информация. 
Решението подлежи на касационно обжалване пред 5-членен състав на Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено. 
 
Вярно с оригинала,   
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Екатерина Грънчарова  
ЧЛЕНОВЕ:  /п/ Жанета Петрова, /п/ Диана Добрева  
 
 
 
 
 


