
РЕШЕНИЕ

№ 10168
София, 07.12.2004

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният  административен  съд  на  Република  България  -  Пето  отделение,
всъдебно заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и четвърта година в
състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА МИХАЙЛОВА 
ЧЛЕНОВЕ: ЕКАТЕРИНА ГРЪНЧАРОВА
ЖАНЕТА ПЕТРОВА 
при секретар  Мадлен Дукова  и с участието 
на прокурора  Огнян Топуров изслуша докладваното 
от съдията ЖАНЕТА ПЕТРОВА  
по адм. дело № 9502/2003.  

Иван Николаев Иванов, Стойчо Тодоров Кацаров и Фондация " Програма Достъп
до информация" със седалище и адрес на управление София са подали жалба срещу
мълчаливия отказ на министъра на държавната администрация за предоставяне на
достъп  до  информация  по  заявление  вх.№03-0711/21.02.2003  г.  Направени  са
оплаквания за нищожност на административния акт поради липсата на форма и за
незаконосъобразност поради противоречието му с материалния закон.
Министърът  на  държавната  администрация  е  поискал жалбата  да  се остави  без
разглеждане или да се отхвърли като неоснователна.
Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение, че
жалбата е неоснователна.
Върховният  административен  съд  като  провери  допустимостта  на  жалбата  и
законосъобразността на административния акт прие следното : 
Жалбата срещу мълчаливия отказ на министъра на държавната администрация за
предоставяне на достъп до обществена информация е допустима. Иван Николаев
Иванов, Стойчо Тодоров Кацаров и Фондация " Програма Достъп до информация"
подали  заявление  вх.№03-0711/21.02.2003  г.  до  министъра  на  държавната
администрация с искане да им бъде предоставено цялото съдържание на договора,
сключен  с  фирмата  "Майкрософт"  за  доставката  на  30  000  пакета  софтуер
"Windows XP" и "Office XP" нуждите на държавната администрация. Поисканата
информация  представлява  обществена  информация  по  смисъла  на  чл.2,ал.1  от
Закона  за  достъп  до  обществена  информация,  тъй  като  е  била  създадена  и  се
съхранява  от  държавен  орган,  който  е  задължен  за  предоставянето  й  субект.
Условията,  при  които  е  бил  сключен  договора  с  фирмата  "Майкрософт",
характеризират  дейността  на  министъра  на  държавната  администрация,  а
оповестяването им би осигурило възможност на гражданите да добият собствено
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мнение за извършването на тази дейност в обществена полза. Поради това редът за
предоставянето на достъп до поисканата обществена информация е предвиденият
със Закона за достъп до обществена информация. 
Съгласно чл.28,ал.1 ЗДОИ заявленията за предоставяне на достъп до обществена
информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14
дни след датата на регистриране. 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. В разглеждания случай 14-дневният срок за издаването на решение по
направеното искане е изтекъл на 7.03.2003 г. Тъй като министърът на държавната
администрация  не  е  издал  решение  в  законния  срок,  непроизнасянето  му
представлява мълчалив отказ. Мълчаливият отказ подлежи на съдебно обжалване
при условията на чл. 40,ал.1 ЗДОИ или в 14-дневен срок след изтичането на срока
за произнасяне. Видно от приложената по делото обратна разписка, жалбата срещу
мълчаливия  отказ  на  министъра  на  държавната  администрация  е  постъпила  по
пощата на 19.03.2003 г. или в рамките на законоустановения срок. 
Жалбата не е недопустима и с оглед изискването за интерес от нейното подаване.
Направеното от ответника възражение се основава на наличието на положително
решение по заявлението на Иван Иванов, Стойчо Кацаров и Фондация "Програма
Достъп  до  информация"  съгласно  писмо  №03-07-11/19.03.2003  г.  Тъй  като
отговорът  е  бил  изготвен  при  вече  формиран  мълчалив  отказ  на  министъра  на
държавната администрация, както и при подадена срещу него жалба, той не може
да обоснове отсъствието на интерес от обжалването на първия административен
акт.  Интересът  като  абсолютна  процесуална  предпоставка  за  разглеждането  на
жалбата,  произтича  от  характера  на  издадения  административен  акт.  Ако
административният акт засяга право или законен интерес на своя адресат или му
създава задължения, възниква интерес от неговото обжалване. В случай, че органът
е  преразгледал  отрицателното  си  решение,  той  следва  да  отмени  предходно
издадения административен акт, за да заличи правните му последици/ /чл.26,ал.1
ЗАП/. В противен случай актът продължава да оказва въздействие върху правната
сфера на адресата, което обуславя и интереса от съдебната му отмяна.
Разгледана  по  същество,  жалбата  срещу  мълчаливия  отказ  на  министъра  на
държавната  администрация  да  предостави  достъп  до  поисканата  обществена
информация  е  основателна.  От  разпоредбата  на  чл.28,ал.2  ЗДОИ  се  извежда
задължението за издаване на решението за достъп или за отказ за предоставяне на
обществена информация в писмена форма. Това изискване на специалния закон,
замислено  като  гаранция  за  упражняването  на  контрол  върху произнасянето  на
субекта, който създава или съхранява обществена информация и разрешава достъпа
до нея, не е било спазено. 
Обжалваният  административен  акт  противоречи  и  на  материалния  закон.
Информацията,  до която е поискан достъп, е служебна обществена информация,
тъй като е била създадена по повод дейността на държавния орган. Достъпът до
служебна обществена  информация  е  свободен  и  може  да  бъде  ограничен  само,
когато  информацията  е  свързана  с  оперативната  подготовка  на  актовете  на
органите и няма самостоятелно значение или когато съдържа мнения и позиции
във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово
име,  както  и  сведения,  свързани  с  тях.  Информацията  относно  условията  на
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договора,  сключен  с  фирмата  “Майкрософт“,  не  попада  в  изброените  случаи,
когато  достъпът  може  да  бъде  отказан.  Доколкото  искането  за  достъп  има
отношение  и  към  интересите  на  чуждестранното  лице,  страна  по  договора,  то
подлежи на преценка за необходимостта от изричното писмено съгласие на третото
лице, както предвижда чл.31,ал.1 ЗДОИ. Очевидно задълженият субект не е счел,
че това съгласие е  необходимо,  след като не го  е поискал в  7-дневния срок по
чл.32,ал.2 ЗДОИ от регистриране на заявлението.
При  наличието  на  отменителните  основания  по  чл.12,т.2  и  4  от  Закона  за
Върховния  административен  съд  ще  следва  да  се  отмени  мълчаливия  отказ  на
министъра на държавната администрация за достъп до обществена информация.
Тъй  като  въпросът  е  предоставен  на  преценката  на  административния  орган,
преписката  следва  да  му  бъде  върната  за  решаването  й  при  спазване  на
задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона.
По изложените съображения и на основание чл.28 ЗВАС във връзка с чл.42,ал.3
ЗАП Върховният административен съд

РЕШИ:

ОТМЕНЯ  мълчаливия  отказ  на  министъра  на  държавната  администрация  за
предоставяне на достъп до обществена информация по заявление вх.№ 03-0711/
21.02.2003  г.,  подадено  от  Иван  Николаев  Иванов,  Стойчо  Тодоров  Кацаров  и
Фондация  "Програма  Дост``ъп  до  информация"  със  седалище  и  адрес  на
управление София.
ВРЪЩА преписката на министъра на държавната администрация за решаването й
по същество.
Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните
за постановяването му пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Марина Михайлова 
секретар:  ЧЛЕНОВЕ: /п/ Екатерина Грънчарова
/п/ Жанета Петрова 

Ж.П.
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