
РЕШЕНИЕ 
№1-135 

 
 гр.Бургас 15.05.2003г. 

 
БУРГАСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД административно отделение в публично 
заседание на шестнадесети април двехиляди и трета година в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Румяна МАНКОВА  
ЧЛЕНОВЕ: Илияна ПАПАЗОВА, Атанас ВЪЛКОВ  
 
при секретаря Т.Стоянова и при участието на прокурора Огнян Стоянов,като 
разгледа докладваното от съдия Папазова адм.д.№433 по описа за 2001г.и за да 
се произнесе взе пред вид следното: 
 
Производството по делото е образувано въз основа на жалбата, подадена от 
Апостол Стойчев Стойчев от гр.Бургас против мълчаливия отказ на 
председателя на читалище "Христо Ботев"с.Банево,община Бургас за 
предостави информация относно осем броя документи,подробно изложени в 
подадено заявление от 31.01.2003г.Счита,че се касае за обществена информация 
по смисъла на чл.2 от Закона за достъп до обществена информация/3 ДОИ/ и 
иска от съда да постанови решение,по силата на което да бъде отменен 
мълчаливия отказ,да бъде задължен органа да предостави достъп до исканата 
информация и да наложи административна санкция по чл.42 ал.1 на виновното 
длъжностно лице. 
 
Становището на Читалище "Христо ботев"с.Банево,регистрирано като 
сдружение с нестопанска цел е,че жалбата е неоснователна.Счита,че 
претенцията е за достъп до счетоводна,а не до обществена информация. 
Отделно счита,че не са налице предпоставките на чл.З ал.2 т.2 от ЗДОИ,тъй като 
информацията не касаела дейност на читалището,която е финансирана от 
консолидирания държавен бюджет. 
Становището на представителя на Окръжна прокуратура Бургас е че жалбата е 
неоснователна и не следва да се уважава. 
  
Бургаският окръжен съд с оглед направеното искане,като взе пред вид 
изразените становище,след преценка на ангажираните по делото доказателства 
и съобразно закона,намира за установено следното: 
 
Жалбоподателят е направил искане пред председателя на читалище 
"Хр.Ботев"за предоставяне на информация относно:!.протоколи на общото 
събрание на читалището,от проведени заседания през 2001г.и 2002г., 
включително и списък на присъстващите членове,2.протоколите от заседанията 
на настоятелството за периода януари 2002г.-януари 2003г. 
/включително/,3.отчет на председателя на читалището за дейността на 
настоятелството за годините 2001г.,2002г.,4.отчет на настоятелството за 
дейността на читалището за 2001г.и 2002г.,5.справка за изразходваните средства 
от държавата/общинска субсидия на читалището за 2001г.и 2002г." б.очет за 
приходите и разходите на читалището за 2002г.,7.справка за състаь .' на 
настоятелството и мандата на отделните му членове,8.справка за лицата, 



получили възнаграждение по трудови и нетрудови правоотношения с 
читалището и основанията за тахното изплащане за периода януари 2002г. до 
януари 2003г.включително. 
Последвал е мълчалив отказ за предастовяне на достъп до исканата 
информация.В сроковете по чл.40 от ЗДОИ е последвала жалба пред съда. 
Същата е подадена от оправомощено лице по смисъла на чл.4 от ЗДОИ,в 
законоустановените срокове по ЗАП и до компетентен орган,поради което се 
явява допустима. 
 
Същата е и основателна. 
 
Съгласно чл.2 от ЗДОИ обществена информация по смисъла на този закон е 
всяка информация,свързана с обществения живот в РБългария и даваща 
възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността 
на задължените по закон субекти.Поел едните съгласно чл.З ал.2 т1_А от ЗДОИ 
са и всички юридически лица за извършваната от тях дейност, финансирана със 
средства от консолидирания държавен бюджет. 
 
Читалището безспорно е юридическо лице.Същото е сдружение с нестопанска 
цел, регистрирано с решение по фирм.д.№3126/1997г.по описа на БОС.Неговата 
дейност е финансирана със средства от консолидирания държавен 
бюджет.Изисканата горецитирана информация е обществена информация по 
смисъла на закона. От изисканите протоколи от общото събрание на 
читалището,от заседанията на настоятелството,от отчетите за дейността им иот 
справките за изразходваните средства-може да се извлече информация,която е 
свързана с обществения живот на населеното място и въз основа на нея 
гражданите могат да си състават собственр мнение за дейността на 
читалището.Исканата информация не е класифицирана,не представлява 
държавна или друга защитена тайна,същата не попада и сред изключенията, 
предвидени в чл.8.Следователно налице са законовите предпоставки за 
предоставяне на достъп до информация и постановения мълчалив отказ е 
незаконосъобразен.Същият следва да бъде отменен и на основание чл.41 от 
ЗДОИ председателя на читалището следва да бъде задължен да предостави 
достъп до исканата обществена информация.Съдът не споделя становището на 
ответната по жалбата страна,че исканата информация е счетоводна. 
Протоколите от събранията на представителните органи на дружеството и 
отчета за дейността им,както и справките за начина на изразходване на 
предоставените средства от бюджета не са счетоводни документи. 
 
Що се касае до последното искане на жалбоподателя за налагане 
административна санкция на виновонто длъжностно лице,то това не може да 
стане в настоящето производство.Съгласно чл.42 и сл.от ЗДОИ за налагане на 
административни наказания е предвиден отделен ред/по ЗАНН/,други органи 
/министъра на правосъдието или овластен от него служител/и друга процедура. 
Мотивиран от горното Бургаският окръжен съд 
 
РЕШИ: 
 
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен мълчаливия отказ на сдружение с 
нестопанска цел Читалище "Хр.Ботев"с.Банево,представлявано от Лиляна 



Сотирова Господинова и Станка Николова Вангелова заедно и поотделно да 
предоставят достъп до обществена информация на Апостол Стойчев Стойчев от 
гр.Бургас бул."Княз Ал.Батенберг"№32. 
 
ЗАДЪЛЖАВА представляващите читалище "Хр.Ботев"с.Банево да предоставят 
достъп до исканата от Апостол Стойчев Стойчев информация, отразена в 
заявление от 31.01.2003г. 
 
РЕШЕНИЕТО подлежина обжалване в 14-дневен срок пред Върховен 
административен съд. 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЧЛЕНОВЕ: 
 


