
РЕШЕНИЕ

№ 9472
София, 16.11.2004

В ИМЕТО НА НАРОДА

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ 
ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АНЧЕВА
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА 
при секретар  Илиана Иванова  и с участието 
на прокурора  Николай Николов изслуша докладваното 
от съдията ВАНЯ АНЧЕВА  
по адм. дело № 4120/2004.  

Производството е по чл. 12 и сл. от Закона за Върховния административен съд
(ЗВАС) във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация
(ЗДОИ).

Образувано е  по  жалба  на  Кирил  Димитров  Терзийски,  от  гр.  София  срещу
Решение  № ЗЗДОИ-8/25.03.2004  г.  на  Министъра  на  финансите,  с  което  на
основание  чл.  28,  ал.  2,  вр.  с  чл.  37,  ал.  1,  т.  1  от  ЗДОИ  е  отказано
предоставянето  на  копие  на  хартиен  носител  на  договор,  сключен  между
министерството  на  финансите  и  британската  консултантска  фирма  "Краун
Ейджънтс",  наименован  "Мерки  в  помощ  на  реформата  в  българската
митническа администрация". 

В  жалбата  се  поддържа,  че  при  постановяване  на  отказа  са  нарушени
материалния  закон  и  процедурните  правила.  Не  е  спазено  изискването  за
мотивиране  на  акта,  като  административният  орган  не  е  изтъкнал
правнозначими  причини  (фактически  основания)  за  отказа  си  да  предостави
копие на хартиен носител от искания договор, извън бланкетното позоваване на
Списъка  на  категориите  информация,  подлежаща  на  класификация  като
държавна тайна - Приложение № 1 към чл. 25, раздел ІІ, т. 14 и раздел ІІІ, т. 2 и
3 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ, обн.,  ДВ, бр.
45/30.04.2002  г.).  С  оглед  на  изложените  възражения,  аргументирани  с
конкретни  доводи  в  жалбата,  се  иска  отмяна  на  атакувания  отказ,  като
министърът бъде задължен да предостави исканата информация.
Ответникът,  чрез  упълномощения  си  процесуален  представител  оспорва
жалбата.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано
становище  за  основателност  на  жалбата,  предвид  липсата  на  изложени
фактически основания, обосноваващи постановения отказ. 



Върховният  административен  съд,  пето  отделение,  като  прецени  данните  по
делото,  намира жалбата за  процесуално допустима,  като подадена в срок,  от
надлежна  страна,  имаща  право  и  интерес  от  обжалването.  Разгледана  по
същество е неоснователна.

Жалбоподателят  Кирил  Димитров  Терзийски  е  подал  заявление  №  ЗЗДОИ-
8/1.10.2002 г. по ЗДОИ до министъра на финансите,  с което е поискал да му
бъде  предоставено  копие  на  хартиен  носител  от  договора,  сключен  между
българското  правителство  и  британската  консултантска  фирма  "Краун
Ейджънтс".  След отмяна на първоначално поставен отказ  за  предоставяне на
търсената  обществена  информация  по  съображения,  че  същата  е  с
конфиденциален  характер  -  Решение  №  11682/15.12.2003  г.  по  адм.д.  №
3080/2003 г. на тричленен състав, потвърдено с Решение № 2113/9.03.2004 г. по
адм.д. № 38/2004 г. на петчленен съства на ВАС, преписката е върната за ново
произнасяне по заявлението за достъп. 

С  атакуваното  понастоящем  решение  на  министъра  на  финансите,
жалбоподателят  е  уведомен,  че  договорът,  материализиращ  търсената
обществена информация е маркиран с гриф за сигурност "секретно" и съдържа
класифицирана информация - държавна тайна, с основание за класифициране -
Списъка  на  категориите  информация,  подлежащи  на  класификация  като
държавна тайна - Приложение № 1 към чл. 25, раздел ІІ. т. 14 и раздел ІІІ, т. 2 и
3 от ЗЗКИ, поради което и на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ копие от този
документ  не  може  да  бъде  предоставено.  Посочено  е,  че  съдържащата  се  в
договора информация в нейната съвкупност попада в категорията, съставляваща
държавна тайна,  поради което не  са  налице  предпоставките  за  уважаване на
искането за предоставяне на достъп до обществена информация, както в частта
относно предоставянето на копие на хартиен носител на целия договор, така и в
частта относно предоставянето на частичен достъп до исканата информация. 

При установените в хода на производството данни, обективираният в Решение
№ ЗЗДОИ-8/25.03.2004 г.  отказ  на министъра на  финансите  да  удоволетвори
искането на жалбоподателя Терзийски, е законосъобразен.

За  субектите  по  чл.  3,  ал.  1  от  ЗДОИ,  какъвто  несъмнено  е  министъра  на
финансите в качеството му на централен едноличен орган на изпълнителната
власт  със  специална  компетентност  (Виж:  чл.  25,  ал.  1  от  Закона  за
администрацията, обн., ДВ, бр. 130/5.11.1998 г.), е регламентирано задължение
да  предоставят  информация,  която  е  създадена  в  кръга  на  тяхната
компетентност  и  е  налична.  Обществената  информация,  която  отговаря  на
първия  критерий  се  категоризира  в  две  групи  -  официална  и  служебна.
Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи
и  на  органите  на  местното  самоуправление  при  осъществяване  на  техните
правомощия (Арг.: чл. 10 от ЗДОИ). Правните актове на държавните органи, в
които по дефиниция следва да се приеме, че се съдържа официална информация
са нормативни, общи и индивидуални. За първите от тях достъпът е осигурен
чрез  обнародването  им  Държавен  вестник.  За  останалите  достъпът  се
осъществява по реда на ЗДОИ, освен ако изрично не е предвиден друг начин.
При  тези  качествени  характеристики,  описаната  в  заявлението  на  Кирил
Терзийски  информация  не  притежава  белезите  на  официална  обществена



информация, след като не се касае за акт от категорията на изброените по - горе,
а  за  договор,  обективиращ  възникнали  гражданскоправни  отношения  между
министерството на финансите и британска консултантска фирма.

Втората категория информация, съобразно дефиницията на чл. 11 от ЗДОИ е
служебната, а това е информацията, която се събира, създава и съхранява във
връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и
техните  администрации.  Според  съдържанието  на  заявлението  по  чл.  25  от
ЗДОИ  търсената  от  жалбоподателя  информация  е  относно  сключения  на
29.11.2001 г.  с британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс" договор,
наименован  "Мерки  в  помощ  на  реформата  в  българската  митническа
администрация".  Следователно  жалбоподателят  Терзийски  цели  да  получи
служебна информация, свързана с дейността на министерството и обективирана
в договор от 29.11.2001 г. 

За да откаже предоставяне на копие от договора, административният орган е
развил  съображения,  че  същият  е  маркиран  с  гриф  за  сигурност  и  съдържа
класифицирана  информация  -  държавна  тайна  по  смисъла  на  раздел  ІІ  от
Приложение № 1 към чл.  25 към ЗЗКИ: "Информация,  свързана с  външната
политика  и  вътрешната  сигурност  на  страната",  т.  14  -  "Сведения  за
организационно-техническата  и  програмната  защита  на  автоматизираните
информационни системи или мрежи на органите на държавна власт и местно
самоуправление  и  техните  администрации"  и  по  раздел  ІІІ  "Информация,
свързана с икономическата сигурност на страната", т. 2 и 3 - "Изследователска
работа  с  особено  съществено  значение  за  интересите  на  националната
икономика, поръчана от държавни органи" и "Информация относно технически,
технологични и организационни решения, чието разгласяване би заплашило с
увреждане  важни  икономически  интереси  на  държавата".  На  базата  на  тези
обстоятелства,  на основание чл.  37,  ал.  1,  т.  1 от ЗДОИ е отказан достъп на
жалбоподателя до информацията, съдържаща се в този документ. 

В  жалбата  са  изложени  доводи,  че  основан  на  цитираната  разпоредба,
постановеният отказ е незаконосъобразен, доколкото при липсата на изложени
фактически обстоятелства не може да бъде проверена верността на твърдението
за  относимостта  на съдържащата се в  договора информация към сведенията,
съставляващи  защитена  държвна  тайна,  а  оттам  и  законосъобразността  на
постановения отказ.

При установената фактическа обстановка, на основание чл. 41, ал. 3 от ЗДОИ
съдът  е  задължил  министъра  на  финансите  в  7-дн.  срок  от  датата  на
проведеното  съдебно  заседание  да  представи  заверено фотокопие  от  първата
страница на процесния договор или съответната част от него, съдържаща гриф
за сигурност, за проверка на твърдението му, че този документ е маркиран като
съдържащ класифицирана информация, както и да представи доказателства, въз
основа на които да се направи извод кое длъжностно лице и на какво основание
е  поставило  грифът  върху  договора.  Описаните  указания  са  изпълнени  от
министъра, като на съдът е предоставен оригиналният му екземпляр. По реда на
чл. 41, ал. 3 от ЗДОИ в закрито заседание, настоящият състав е констатирал, че
върху договора от 29.11.2001 г., сключен между министерството на финансите и
британската  консултантска  фирма  "Краун  Ейджънтс",  "Мерки  в  помощ  на



реформата  в  българската  митническа  администрация"  е  поставен  гриф  за
сигурност "поверително", като е отразена датата на класифициране и името на
длъжностното лице, извършило маркирането.

С изменението на разпоредбата на чл. 41, ал. 4 от ЗДОИ (ДВ бр. 45/2002 г.), на
съда е предоставено правото на контрол върху маркирането с гриф за сигурност.
Това  предполага  реципрочно  задължение  за  административния  орган  да
предостави  данни  кога  и  на  какво  основание  е  извършено  маркирането.
Министърът на финансите е заявил, съобразно дадените му от съда указания, а и
това е установено в производството по чл. 41, ал. 3 от ЗДОИ, че маркирането на
договора е извършено на 18.12.2001 г. на основание т. 24 от раздел ІІІ "Сведения
от икономически характер" от Списъка на фактите, сведенията и предметите,
които съставляват държавна тайна на Република България (обн., ДВ, бр. 31/1990
г., отм. с § 43 от ПЗР на ЗЗКИ). В съответствие с изискванията на § 9 от ЗЗКИ,
договорът  е  маркиран  с  гриф  "поверително"  от  служител  по  сигурността  на
информацията в МФ. 

Класифицирана  информация  по  смисъла  на  ЗЗКИ  е  информацията,
представляваща  държавна  или  служебна  тайна,  както  и  чуждестранната
класифицирана информация (арг. чл. 1, ал. 3 от ЗЗКИ). Легална дефиниция на
понятието държавна тайна е дадено в чл. 25 от ЗЗКИ, съгласно чиято разпоредба
държавна тайна е  информацията,  определена в списъка по приложение № 1,
нерегламентираният  достъп  до  която  би  създал  опасност  за  или  би  увредил
интересите  на  Република  България,  свързани  с  националната  сигурност,
отбраната,  външната  политика  или  защитата  на  констутиционно  установения
ред. В новелата на § 1, т. 14 от ДР на ЗЗКИ е дадено определение на понятието
"интереси на Република България, свързани с националната сигурност", чиято
защита  е  конституционен  и  законодателен  приоритет,  а  със  Списъкът  на
категориите  информация,  подлежаща  на  класификация  като  държавна  тайна
изчерпателно са изброени категории факти и сведения, групирани в три раздела:
1) Информация, свързана с отбраната на страната; 2) Информация, свързана с
външната  политика  и  вътрешната  сигурност  на  страната  и  3)  Информация,
свързана  с  икономическата  сигурност  на  страната.  В  контекста  на
определението на чл. 25 от ЗЗКИ, класифицирането на определена информация
като "държавна тайна" предполага комулативното наличие на три предпоставки:
принадлежност към списъка, наличие на вреда или опасност от причиняване на
вреда,  свързаност  с  определени  защитени  интереси.  Предназначението  на
специалната закрила на информацията, класифицирана като държавна тайна е
да обслужи и гарантира целите и приоритетите на националната сигурност, а не
самоцелно да ограничи  достъпа  до конкретни сведения и  данни.  Ето защо в
конкретния  случай,  според  собственото  й  съдържание  и  в  унисон  с
предписанието на раздел ІІ от Глава V на ППЗЗКИ, след като е установено, че
съдържащата  се  в  договора  от  29.11.2001  г.  информация  попада  в  Списъка,
съгласно Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ и са налице регламентираните в
закона материалноправни предпоставки, свитъкът на договора е маркиран като
класифицирана информация.

В атакувания отказ,  е отразено, че съдържащата се в договора информация в
нейната  съвкупност  попада  в  категорията  класифицирана  информация,
съставляваща държавна тайна. Договорът, сключен с британската консултантска



фирма  "Краун  Ейджънтс",  е  с  предмет  "Мерки  в  помощ  на  реформата  в
българската митническа администрация", и съставлява съглашение между две
страни с цел да създаде, измени или прекрати правна връзка между тях (чл. 8 от
ЗЗД).  Изпълнението  на  договора  (съдържанието  на  дължимите  от  страните
престации) касае вида, характера и приложението на тези мерки, а начинът им
на организация предопределя тяхната ефективност, поради което елементите на
този  договор  не  могат  да  бъдат  коментирани  в  атакувания  отказ  или  в
настоящето решение, доколкото съставляват защитена със закон информация.
Предметът  на  договора  е  цитиран  в  наименованието  му  (и  е  публично
достояние);  посочено  е,  че  в  своята  съвкупност  съдържащата  се  в  договора
информация  (клаузите  му)  има  характер  на  класифицирана  информация,
съставляваща държавна тайна, като това обстоятелство се установява и от грифа
за  сигурност,  поставен  върху  книжното  тяло.  Обстоятелството,  че
класифицираната информация е маркирана, означава категорично следното: 1).
Създаден е материал, върху който е поставен гриф за сигурност; 2). Материалът
и  класифицираната  информация  са  обект  на  съответни  на  нивото  на
класификация мерки за защита, определени в ЗЗКИ и актовете по прилагането
му, и 3). Достъпът се дава на друга организационна единица при спазване на
принципа "необходимост да се знае" - Арг.: чл. 33 от Правилника за прилагане
на Закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ, приет с ПМС
№ 276/2.12.2002  г.,  обн.,  ДВ,  бр.  115/10.12.2002  г.).  При  тези  обстоятелства
свободният достъп по чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ е изключен.

В обжалваното решение е посочено с препращане към съответните разпоредби
от  Списъка  към  чл.  25  от  ЗЗКИ,  че  търсената  обществена  информация
съставлява: сведения за организационно-техническата и програмната защита на
автоматизираните информационни системи или мрежи на органите на държавна
власт  и  местно  самоуправление  и  техните  администрации  и  съдържа:
изследователска  работа  с  особено  съществено  значение  за  интересите  на
националната икономика, поръчана от държавни органи и информация относно
технически,  технологични и организационни решения,  чието разгласяване би
заплашило с увреждане важни икономически интереси на държавата (раздел ІІ,
т.  14  и  раздел  ІІІ,  т.  2  и  3  от  Списъка).  Липсата  на  изрично  отразяване  в
констативно-съобразителната част от решението на текстовото съдържание на
цитираните  норми  (при  наличие  на  позоваване  на  квалифициращите
информацията белези), е несъществено нарушение на изискванието за форма на
акта, което не се отразява на неговата законосъобразност. 

Жалбоподателят  поддържа,  че  при  липса  на  изложени  в  акта  фактически
обстоятелства  относно  клаузите  на  договора,  не  може  да  се  прецени  дали
исканата обществена информация попада в категорията на изброените факти и
сведения,  съставляващи  държавна  тайна,  поради  което  неправилно  е
класифицирана  като  такава  и  договорът  като  неин  материален  носител  е
маркиран с гриф за сигурност. Това оплакване е неоснователно. 

При  наличието  на  несъмнени  доказателства,  установяващи  твърдението  на
органа, че се касае за класифицирана информация и с оглед идентифицирането
на информацията като такава,  съгласно Списъка на категориите информация,
подлежаща на класификация като държавна тайна - Приложение № 1 към чл. 25,
ІІ,  т.  14  и  раздел  ІІІ,  т.  2  и  3  от  ЗЗКИ,  следва  да  се  приеме,  че  исканата  в



заявление  №  ЗЗДОИ-8/1.10.2002  г.  по  ЗДОИ  обществена  информация
съставлява държавна тайна,  което обосновава законосъобразност на отказа за
предоставянето  й.  При  условие,  че  клаузите  на  договора  не  са  разгласени,
лицето - заявител не може да преценява доколко желаната от него информация
попада в приложното поле на чл. 25 от ЗЗКИ, за да се позовава на липса на
основания за класифициране. Съгласно чл. 25 от ЗЗКИ един от елементите на
категорията информация,  съставляваща държавна тайна е принадлежността  й
към списъка, приложение към този текст, което несъмнено е налице и органът
се  е  позовал  на  това  обстоятелство.  Разкриването  на  повече  информация  от
процесния договор би засегнало интересите на страната, свързани с външната
политика, вътрешната и икономическата сигурност, като засягането е в степен,
която да постави тези интереси в опасност от увреждане. С пълно доказване на
поддържаните фактически твърдения, че договорът от 29.11.2001 г. е маркиран
с гриф за сигурност и съдържа класифицирана информация, административният
орган  е  провел  и  главно  доказване  на  релевантните  за  предмета  на  спора
юридически факти, при което така мотивирания му отказ е законосъобразен. Не
съществува  законово  задължение  за  министъра  да  предостави  достъп  до
класифицирана  информация  при  наличие  на  конституционно  защитени
критерии  -  интересите  на  националната  сигурност  в  нейните  разновидности
(външна политика, вътрешна и икономическа сигурност). След като търсената
информация  е  класифицирана,  то  очевидно  отказът  на  достъп  до  нея  е
предвиден  изрично  в  самата  Конституция  по  съображения  за  национална
сигурност - чл.  41,  ал.  1,  изр.  2 от Конституцията.  Доколкото не съществува
конституционно защитено право на гражданите и юридическите лица на достъп
до класифицирана информация, не съществува и право на достъп до документ,
съдържащ такава информация.

Вярно  е,  че  с  разпоредбата  на  чл.  4,  ал.  1  от  ЗДОИ,  в  съответствие  с
прокламираното  с  чл.  41  от  Конституцията  на  РБ  право  на  достъп  до
обществена  информация,  е  регламентирана  законова  възможност  на  всеки
гражданин  на  Републиката  да  има  достъп  до  обществена  информация.  Това
право обаче, не е абсолютно. В различни хипотези задължението на държавните
органи за предоставяне на обществено значима информация не може да бъде
отнесено  до  всяка  информация.  В  този  смисъл  е  и  тълкуването,  дадено  с
Решения № 3/25.09.2002 г. по к.д. № 11/2002 г. и № 7/4.06.1996 г. по к.д. № 1/96
г.  на  Конституционния  съд.  В  мотивите  към  тези  решения  е  възприето,  че
ограничаването на правото на достъп до обществена информация е допустимо с
цел охраната  на други,  също конституционно защитими права и интереси,  и
може да става единствено на основанията, предвидени в Конституцията. С чл.
41,  ал.  1,  изр.  2-ро,  Конституционният  законодател  изрично  е  изброил
конкуриращите с правото да се търси и получава информация интереси, а с ал. 2
е прогласено, че гражданите имат право на информация от държавен орган или
учреждение  по  въпроси,  които  представляват  за  тях  законен  интерес,  ако
информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга
чужди  права.  Анализът  на  чл.  41  от  Конституцията  сочи,  че  единствено
законодателят  е  компетентен  да  прецени  дали  конкретна  информация  е
общественозначима, съответно дали да осигури по законов ред достъп до нея.
Ограничението при всички случаи изисква установяване по законодателен път
на  обстоятелства,  които  се  отнасят  до  защита  на  конкуриращия  интерес.  В
ЗДОИ  има  норми,  които  ограничават  правото  да  се  търси,  получава  и



разпространява  информация  -  аргумент  чл.  7,  вр.  с  чл.  5  от  закона.
Възпроизвеждайки предписанията на чл. 41, ал. 1, изр. 2-ро от Конституцията, в
разпоредбата на чл. 5 от ЗДОИ изчерпателно са изброени интересите, които се
защитават чрез ограниченията, а именно: националната сигурност, обществения
ред,  правата  и  доброто  име  на  другите  лица,  народното  здраве  и  моралът.
Посредством  разпоредбата  на  чл.  7,  законодателят  изрично  е  регламентирал
ограниченията на правото на достъп до обществена информация - когато тя е
класифицирана  информация,  представляваща  държавна  или  друга  защитена
тайна  в  случаите,  предвидени  със  закон.  Следователно  ограничаването  на
правото на достъп до обществена информация е допустимо с цел охраната на
други,  също  конституционно  защитими  права,  каквато  е  и  хипотезата  по
настоящото дело. 

Следва да бъде отбелязано още, че правната уредба на класификацията (чл. 30,
ал.  3  от  ЗЗКИ)  регламентира,  че  на  сбор  от  материали  и/или  документи,
съдържащи  класифицирана  информация  с  различен  гриф  за  сигурност  се
поставя гриф за сигурност, съответен на най-високото ниво на класификация на
материал или документ от този сбор. Това означава, че всички документи от
този сбор са недостъпни при най-високото ниво на класификация. В подобен
случай не може да бъде допуснат частичен достъп до информация, след като
целият набор съдържа гриф за сигурност. Ето защо искането за частичен достъп
е неоснователно и по причини, че договорът съставлява един акт (съглашение),
книжно тяло от 110 листа хартия, формат А4, всяка една от които следва да се
счита  в  обсега  на  маркирането  с  грифа  "поверително",  поради  което
избирателен  достъп,  респ.  -  предоставянето  на  частични  сведения  за
съдържанието му, е недопустимо. 
Предвид  изложеното,  обжалваното  решение  на  министъра  на  финансите  е
постановено  от  компетентен  орган,  при  спазване  на  материалния  закон  и
административнопроизводствените  правила,  в  съотвествие  с  целта  на  закона,
поради което постъпилата жалба е неоснователна и следва да се отхвърли. 
Водим от  горното  и  съгласно чл.  28  от  ЗВАС,  вр.  с  чл.  42,  ал.  1,  пр.  4-то,
Върховният административен съд, пето отделение

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на  Кирил Димитров Терзийски,  от гр.  София,  бул. "В.
Левски" № 76, ет. 3, ЕГН 7605034522, срещу отказа на министъра на финансите
№ ЗЗДОИ - 8/25.03.2004 г. да предостави достъп до обществена информация,
чрез  предоставяне на  копие  на  хартиен  носител  на  договор,  сключен  между
министерството  на  финансите  и  британската  консултантска  фирма  "Краун
Ейджънтс".  РЕШЕНИЕТО  може  да  се  обжалва  с  касационна  жалба  пред
петчленен състав на ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Александър Еленков 
секретар:  ЧЛЕНОВЕ: /п/ Ваня Анчева
/п/ Юлия Ковачева 



ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Александър Еленков

Основание за  отказ  от предоставяне на достъп до обществена информация  е
налице,  когато  исканата  информация  е  класифицирана  информация,
представляваща  държавна  или  служебна  тайна  (чл.  37,  ал.  1,  т.  1  ЗДОИ).
Коректив  на  това  правило,  целящ да  предпази  задължените  по  чл.  3  ЗДОИ
субекти от класифициране на информация с единствената цел да бъде създадено
основание за отказ на искания достъп до нея, законодателят е създал с нормите
на чл. 41, ал. 3 и ал. 4 ЗДОИ: при обжалване на отказ за предоставяне на достъп
до обществена информация  на  основание  чл.  38,  ал.  1,  т.  1  съдът  в  закрито
заседание може да поиска от органа необходимите доказателства за това и се
произнася по законосъобразността на отказа и маркирането с гриф за сигурност.
С решение № ЗЗДОИ - 8 от 25.03.2004 г. министърът на финансите е отказал да
предостави  на  жалбоподателя  копие  на  хартиен  носител  на  договора  от
29.11.2001  г.,  наименован  "Мерки  в  помощ  на  реформата  в  българската
митническа  администрация"  и  сключен  между  министъра  на  финансите  и
великобританската  фирма  "Краун  Ейджънтс".  Мотивите  за  този  отказ  се
изчерпват с обстоятелството, че "информацията в нейната съвкупност, която се
съдържа в посочения договор, попада в категорията информация, съставляваща
държавна  тайна,  съгласно  т.  24  от  раздел  ІІІ  "Сведения  от  икономически
характер" на Списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват
държавна тайна на Република България".

Т. 24 от раздела "Сведения от икономически характер" на отменения с § 43 ПЗР
на  ЗЗКИ  Списък  на  фактите,  сведенията  и  предметите,  които  съставляват
държавна  тайна  на  Република  България,  гласи  така:  "Сведения  за
организационно-техническата програмна защита на автоматизираните системи
за управление и информация на министерствата и другите ведомства, както и
висшите органи на държавна власт и управление".

В  мотивите  на  обжалвания  отказ  министърът  на  финансите  е  приел,  че
договорът от 29.11.2001 г. е класифицирана информация и по т. 14 от раздел ІІ
"Информация,  свързана  с  външната  политика  и  и  вътрешната  сигурност  на
страната" на Списъка на категориите информация, подлежаща на класификация
като държавна тайна (приложение № 1 към чл. 25 ЗЗКИ). Текстът на т. 14 е:
"Сведения  за  организационно-техническата  и  програмната  защита  на
автоматизираните информационни системи или мрежи на органите на държавна
власт и местно самоуправление и техните администрации".

В мотивите на обжалвания отказ министърът на финансите е приел още и че
договорът  от  29.11.2001 г.  е  класифицирана  информация и  по т.  2  и  т.  3  от
раздел ІІІ "Информация, свързана с икономическата сигурност на страната" на
същия Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като
държавна  тайна  (приложение  №  1  към  чл.  25  ЗЗКИ).  Текстът  на  т.  2  е:
"Изследователска  работа  с  особено  съществено  значение  за  интересите  на
националната  икономика,  поръчана  от  държавни  органи",  а  този  на  т.  3  е:
"Информация относно технически,  технологични и организационни решения,
чието разгласяване би заплашило с увреждане важни икономически интереси на
държавата".



Наложително  бе  от  фактическа  страна  да  бъде  изяснено  съдържанието  на
понятията  "организационно-техническа  защита  на  автоматизирана  система за
управление и/или информация" и "програмна защита на автоматизирана система
за  управление  и/или  информация",  "важни  икономически  интереси  на
държавата"  (по  смисъла  на  т.  3  от  раздел  ІІІ  на  сега  действащия  списък-
приложение № 1 към чл. 25 ЗЗКИ). От правна страна бе наложителна проверка
по въпроса дали първоначалният гриф "секретно" е бил поставен при спазването
на  правилата,  установени с  непубликувания (вече разсекретен)  Правилник  за
организацията  на  работата  по  опазването  на  държавната  тайна  в  Република
България.  Това  е  императивното  изискване  на  чл.  41,  ал.  4  ЗДОИ -  съдът  в
закрито заседание да  се произнесе по законосъобразността  на  маркирането с
гриф за сигурност.

Това  бе  необходимо  и  защото  е  очевидно,  според  мен,  че  договорът  от
29.11.2001  г.,  наименован  "Мерки  в  помощ  на  реформата  в  българската
митническа администрация":
а)  не  е  сведение  за  организационно-техническата  (и)  програмна  защита  на
автоматизираните  системи за управление и  информация  на  министерствата и
другите ведомства, както и висшите органи на държавна власт и управление по
смисъла на т. 24 от отменения Списък на фактите,  сведенията и предметите,
които съставляват държавна тайна на Република България, респ. по т. 14 от сега
действащия списък, приложение към чл. 25 ЗЗКИ;
б) не е изследователска работа с особено съществено значение за интересите на
националната икономика, поръчана от държавните органи (по смисъла на т. 2 от
раздел ІІІ "Информация, свързана с икономическата сигурност на страната" на
същия Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като
държавна тайна - приложение № 1 към чл. 25 ЗЗКИ);
в)  не  е  информация  относно  технически,  технологични  и  организационни
решения, чието разгласяване би заплашило с увреждане важни икономически
интереси на държавата (по смисъла на т. 3 от раздел ІІІ "Информация, свързана
с  икономическата  сигурност  на  страната"  на  същия  Списък  на  категориите
информация,  подлежаща на класификация като държавна тайна - приложение
№ 1 към чл. 25 ЗЗКИ).

А щом договорът от 29.11.2001 г. не е всичко това, липсва законово основание
за неговото обявяване за класифицирана информация.

Изготвил:
(Ал.Еленков)


