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РЕШЕНИЕ 
 

№ 12234 
София, 29.12.2002  

 
В ИМЕТО НА НАРОДА 

 
Върховният административен съд на Република България - Пето 
отделение, в съдебно заседание на дванадесети ноември две хиляди и втора 
година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА ГРЪНЧАРОВА 
ЧЛЕНОВЕ:  МИЛКА ПАНЧЕВА 

ДИАНА ДОБРЕВА 
при секретар  Мария Попинска  и с участието  
на прокурора  Надежда Дойчинова изслуша докладваното 
от съдията  ДИАНА ДОБРЕВА  
по адм. дело № 7721 / 2002.  
 
 
Алексей Юрданов Лазаров от гр.София подал жалба срещу мълчаливия отказ на 
директора на Дирекция "Връзки с обществеността" (ДВО) към Министерския 
съвет на Република България за достъп до обществена информация съгласно 
подаденото от от него заявление вх. № 03.07-10/31.07.2001 година. Направено е 
оплакване за незаконосъобразност на отказа и е поискана отмяната му. 
 
Министерският съвет е възразил срещу допустимостта на жалбата и 
алтернативно срещу нейната основателност. 
 
Представителят на Върховната административна прокуратура счита, че жалбата 
е допустима и основателна. 
 
Върховният административен съд като провери допустимостта на жалбата и 
законосъобразността на обжалвания административен акт, прие следното: 
 
Съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) 
решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ 
за предоставяне на обществена информация се обжалват пред окръжните 
съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, 
който е издал акта, по реда на Закона за административното производство (ЗАП) 
или на Закона за Върховния административния съд (ЗВАС). 
Заявеният по делото правен спор е подсъден на Върховния административен 
съд, поради което допустимостта на жалбата следва да бъде преценена 
съобразно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗВАС във връзка с чл. 22, ал. 2 от 
ЗАП и чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ. 
 
Алексей Юрданов Лазаров е подал заявление вх. № 03.07/31.07.2001 г., с което е 
поискал да му бъде предоставена стенограмата от заседанието на Министерския 
съвет, проведено на 26.07.2001 година. С изричен отказ от 13.08.2001 г., 
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Министерският съвет, чрез директора на посочената по-горе дирекция, е отказал 
на жалбоподателя достъп до поисканата от него информация, като се е позовал 
на разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, 
обосновавайки отказа с обстоятелството, че стенограмата от заседанието на МС 
е документ, свързан със служебната дейност на правителството и няма 
самостоятелно значение, като в нея е отразена волята на правителството по 
повод подготовката на актовете му. 
 
Този отказ е отменен с решение № 4694/16.05.2002 г. по адм.дело № 1543/2002 
г. на Върховния административен съд, петчленен състав, като преписката е 
върната на административния орган за ново произнасяне съобразно указанията 
на съда, дадени в мотивите на решението. 
 
С писмо от 21.05.2002 г. органът е поискал уточнение на предмета на 
заявлението чрез описание на исканата информация. Това е сторено с писмена 
молба-уточнение, депозирана от жалбоподателя на 07.06.2002 година.  
Според настоящия тричленен състав на Върховния административен съд 
жалбата е процесуално допустима. 
 
ъгласно чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ заявленията за предоставяне на достъп до 
обществена информация се разглеждат не по-късно от 14 дни от датата на 
регистриране. В случая, след отмяна на изричния отказ от съда с връщане на 
преписката за ново произнасяне по първоначалното заявление от 31.07.2001 г., 
уточнено по искане на органа на 07.06.2002 г., решение в течение на законния 
срок или до 21.06.2002 г. няма. Поради това следва да се приеме, че е органът е 
постановил мълчалив отказ. Срокът за обжалване на мълчаливия отказ е 
четиринадесетдневен и изтича на 05.07.2002 г. (петък). Жалбата на Лазаров е 
подадена чрез административния орган на 08.07.2002 г. (понеделник), като няма 
данни за изпращането й по пощата. 
 
ез значение е обаче изтекъл ли е срокът за обжалване, тъй като жалбата следва 
да се разгледа и с оглед проверката за нищожност на административния акт, 
която съдът извършва служебно и без ограничение във времето. Доводи в тази 
насока са изложени и в самата жалба. 
 
поред съда, обжалваният по делото административен акт е нищожен поради 
допуснато от административния орган тежко нарушение на формата за неговото 
издаване. Не е била спазена предвидената от закона съществена форма на 
произнасяне по заявлението за достъп до обществена информация. Както гласи 
чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ в срока по ал. 1 органите или изрично определени от тях 
лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до 
исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето 
решение. При тълкуване на текста следва да се приема, че специалният закон 
изисква изрично произнасяне от страна на административния орган, който е 
задължен да се издаде изготвен в писмена форма административен акт. 
Непроизнасянето в рамките на установения 14 дневен срок по чл. 28, ал. 1 от 
ЗДОИ представлява мълчалив отказ, какъвто не се допуска. Изведеният при 
граматически и логически анализ на нормата резултат относно формата на 
произнасяне се подкрепя и при нейното тълкуване с оглед целта на закона, 
който създава гаранции за осъществяване на предвиденото в Конституцията 
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право на гражданите на информация. Поради значимостта на регулираните 
обществени отношения особеният закон е предвидил отклонение от материята, 
свързана с мълчаливия отказ като възможна форма на издаване на 
административния акт. 
 
атова ще следва да се обяви нищожността на мълчаливия отказ на директора на 
ДВО към Министерския съвет за достъп до поисканата от Алексей Юрданов 
Лазаров обществена информация и преписката да се върне на органа за 
произнасяне с валиден административен акт.  
 
По изложените съображения и на основание чл. 28 от ЗВАС във връзка с чл. 42, 
ал. 3 от ЗАП, Върховният административен съд, пето отделение 
 

РЕШИ: 
 
ОБЯВЯВА за нищожен мълчаливия отказ на директора на Дирекция "Връзки с 
обществеността" към Министерския съвет за достъп до обществена информация 
по подаденото от Алексей Юрданов Лазаров заявление вх. № 03.07-
10/31.07.2001 г., уточнено с молба вх. № 03.07.14/07.06.2002 година. 
ИЗПРАЩА административната преписка на директора на Дирекция "Връзки с 
обществеността" към Министерския съвет за разглеждане и произнасяне с 
валиден административен акт. 
 
Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния 
административен съд. в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните 
за постановяването му. 
 
 
Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Грънчарова 

секретар:  ЧЛЕНОВЕ:  Милка Панчева 
Диана Добрева 

 

 
 


