
РЕШЕНИЕ 

гр. София, 31 януари, 2003год. 

В ИМЕТО НА   НАРОДА 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Административно отделение , ПГЖ" с-в в публично 
заседание на 18.12.2002г. / осемнадесети декември през двехиляди и втора година/ в 
състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ МАРКОВА ЧЛЕНОВЕ : 1.МИЛЕНА ЗЛАТКОВА 

2 КРИСТИНА ФИЛИПОВА 

при секретаря МИЛКА АНГЕЛОВА и в присъствието на прокурора НАЙДЕНОВ, 
като разгледа докладваното от съдията ЗЛАТКОВА ахд № 514 по описа за 2002г., за 
да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството е по реда на чл.40, ал. 2 от Закона за достъп до обществена 
информация /ЗДОИ/, Обн. Дв бр. 55/ООг. в сила от 01.01.02г., във вр. с чл. 33 и 
следв. отЗАП. 

Образувано е по жалба на "СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ 
ЛЕКАРИ" със седалище в гр. Велико Търново и адрес на управление : ул. "Арх. Г. 
Козарев" № 1, регистрирано по ф.д. № 1148/01 г. по описа на Великотърновски 
окръжен съд и представлявано от Председателя на УС-Д-р Георги Христов Банков, 
срещу мълчалив отказ на Директора на Националната здравноосигурителна каса 
/НЗОК/ за предоставяне достъп до обществена информация по заявление-изх. № 
17/19.11.2001г. 

В жалбата се твърди, че по заявление-изх. № 17/19.11.01г. за достъп до обществена 
информация относно средствата, предвидени в бюджета на РЗОК В.Търново за 2001 
г. за реимбурсиране на медикаменти и консумативи съгласно НРД за 2001г. и 
текущо изпълнение на бюджета на РЗОК В.Търново, с писмо изх. № 35-04-
780/30.11.2001г. на директора на РЗОК е отговорено, че заявлението е препратено на 
НЗОК. Според жалбоподателя компетентен да се произнесе по заявлението е именно 
Директорът на НЗОК, която е публичноправен субект по смисъла на чл.3,ал.2,т.1 
ЗДОИ и ЮЛ. Иска се от съда да постанови решение, с което да отмени мълчаливия 
отказ на Директора на НЗОК за предоставяне на достъп до обществена информация; 
да признае правото на жалбоподателя на достъп до исканата общесвена информация 
и да осъди Директора на НЗОК да предостави информацията в посочената съгласно 
заявлението форма и да присъди на жалбоподателя направените по делото разноски. 

Ответникът, представляван от ада. Колева, оспорва жалбата като неоснователна. В 
писмените бележки, приложени по делото, се заявява, че е недопустимо обжалване 
на мълчалив отказ по реда на ЗДОИ, който е специален по отношение на ЗАП. 
Съгласно чл. 28, ал.2 ЗДОИ , по предоставяне на обществената информация 
задължените субекти се произнасят изрично. В случая не е налице инвестиционните 
разходи на РЗОК; извършва проверки по законосъобразността на извършените 
разходи и приходи на РЗОК; оказва методическа помощ на РЗОК, координира и 
контролира работата им. 



Поради това, отказът за достъп до обществена информация, следва да бъде отменен 
и на осн. чл. 41,ал.1 ЗДОИ, Директорът на НЗОК следва да бъде задължен да 
предостави достъп до поисканата обществена информация на заявителя в 
предпочитаната форма, посочена в заявлението от 19.11.2001 г. 

При този изход на делото и на осн. чл. 5 ЗАП във вр. с чл.. 64 ГПК ответникът 
дължи на жалбоподателя направените от него разноски в хода на процеса в размер 
на 10 лв. внесена държавна такса. 

Водим от горното, СГС, АО, Ш-ж състав 

РЕШИ: 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН отказът на Директора на НЗОК, 
обективиран в писмо-изх. № 90-00-8/27.12.2001г., постановен по заявление-вх. № 
17/19.11.2001г. на "СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ" със 
седалище в гр. Велико Търново и адрес на управление : ул. "Арх. Г. Козарев" № 1, 
регистрирано по ф.д. № 1148/01 г. по описа на Великотърновски окръжен съд и 
представлявано от Председателя на УС-Д-р Георги Христов Банков за предоставяне 
достъп до обществена информация относно : средствата, предвидени в бюджета на 
РЗОК В.Търново за 2001 г. за реимбурсиране на медикаменти и консумативи 
съгласно НРД за 2001 г. й текущо изпълнение на бюджета на РЗОК по горното. 

ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Директора на НЗОК за ново произнасяне със 
задължителните указания по реда на чл. 41,ал.1 ЗДОИ за предоставяне достъп до 
поисканата обществена информация от заявителя на "СДРУЖЕНИЕ НА 
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ" със седалище в гр. Велико Търново в 
предпочитаната форма, посочена в заявлението вх. № 17 от 19.11.2001г. 

ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА със седалище в гр. 
София и адрес на управление: ул. "Кричим" № 1 да заплати на "СДРУЖЕНИЕ НА 
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ" със седалище в гр. Велико Търново и адрес 
на управление : ул. "Арх. Г. Козарев" № 1, регистрирано по ф.д. № 1148/01г. по 
описа на Великотърновски окръжен съд и представлявано от Председателя на УС-Д-
р Георги Христов Банков разноски в размер на 10 лв. /десет лева /. 

Решението подлежи на касационно обжалване по реда на^ВАС в 14-дневен срок от 
съобщенията до страните. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 


