
РЕШЕНИЕ

№ 8459
София, 20.10.2004

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният  административен  съд  на  Република  България  -  Пето
отделение, в съдебно заседание на двадесети септември две хиляди и четвърта
година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АНЧЕВА

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
при секретар Илиана Иванова и с участието
на прокурора Маруся Миндилева изслуша докладваното
от съдията ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
по адм. дело № 3351/2004.

Производството е по чл. 33 и сл. от Закона за Върховния административен съд.
Образувано е по касационна жалба на кмета на Община Видин срещу решение
№188 от 10.12.2003 г. на Видинския окръжен съд по адм. дело № 128/2003 г.
Прави оплаквания за неправилност на съдебния акт поради постановяването му
в нарушение на материалния закон и моли да се отмени, като се реши спора по
същество с отхвърляне на жалбата срещу оспорения административен акт.
Ответникът  по  касационната  жалба  –  Любов  Викторова  Гусева,  чрез
пълномощника  си  пред  касационната  инстанция  изразява  становище,  че
решението е правилно и моли да се остави в сила.
Прокурорът  от  Върховната  административна  прокуратура  дава  мотивирано
заключение за основателност на касационната жалба.
Върховният  административен  съд,  състав  на  пето  отделение,  намери,  че
касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 33,
ал. 1 от ЗВАС и от надлежна страна. За да се произнесе по съществото й, прие за
установено следното:

С обжалваното решение Видинският окръжен съд е отменил отказа на кмета на
Община Видин за достъп до обществена информация, обективиран в писмо №
26-00-2065/01.07.2003  г.  и  задължил  административния  орган  да  предостави
достъп до търсената информация от жалбоподателката Любов Гусева относно
обстоятелствата:  с  кого  е  сключен  договорът  за  изпълнение  на  обществена
поръчка по решение № 1 от 17.03.2003 г.  на кмета на Община Видин и при
какви условия. 
По делото са били установени следните фактически обстоятелства: 

Първоинстанционното  производство  е  образувано  по  жалба  на  Любов
Викторовна Гусева срещу отказа  на кмета на  Община Видин,  обективиран в
писмо  №  26-00-2065/01.07.2003  г.,  да  предостави  достъп  до  обществена
информация  по  заявление  вх.  №  26-00-2065/17.06.2003  г.  С  посоченото
заявление  жалбоподателката  е  поискала  да  й  бъде  предоставена  наличната



информация,  свързана  с  обявената  с  решение № 1/17.03.2003  г.  на  кмета  на
Община  Видин  и  проведена  открита  процедура  за  възлагане  на  обществена
поръчка с предмет-ограничаване броя на скитащите (безстопанствени) кучета в
гр.Видин, както следва :
1. Колко кандитати са участвали в процедурата и кои от тях са били допуснати
до оценка и класиране .
2. За класираните кандидати търсената информация за всеки от тях е: 
- какъв квалифициран персонал са предложили и неговия общ брой.
- с какво оборудване и техника за хуманно залавяне и транспортиране на кучета
разполагат  кандидатите,  с  какъв  обслужващ терен,  сграден  фонд  и  изолатор
разполагат и къде се намират, както и какъв план за инвестиционни намерения
са предложили.
-  какви  доказателства  за  възможностите  на  кандидатите  са  представени  във
връзка с изискванията за качество на поръчката.
-  какви  са  ценовите  предложения  на  кандидатите  -  за  залавяне,  престой  и
съответни  грижи  (изхранване,  ветеринарномедицински  манипулации,
ефтаназиране и др.) на 1 куче.

Административният орган е мотивирал отказа си: първо, че информацията касае
офертите на кандидатите, участващи в процедурата по Закона за обществените
поръчки  (отм.,  ДВ,  бр.  28/2004  г.),  и  по  своята  същност  е  от  икономически
характер  и  второ  -  свързана  е  с  оперативната  подготовка  на  актовете  на
възложителя по проведената процедура и няма самостоятелно значение.

При тези факти решаващият съд е приел, че отказът на кмета на Община Видин
е неоснователен, доколкото търсената информация не е класифицирана и освен
това актът не отговаря на изискванията по чл. 28, ал. 2 и чл. 38 от Закона за
достъп до обществена информация за форма и съдържание и отменил същия
като незаконосъобразен. 
В касационната жалба са развити оплаквания за неправилност на съдебния акт.
Поддържа се, че противно на приетото от съда, отказът на кмета на Община
Видин  не  е  мотивиран  с  характера  на  търсената  информация  като
класифицирана по см. на чл. 37, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена
информация. Касае се за информация, която засяга трети лица и постановеният
отказ е с оглед защитата на интересите им. В този смисъл се иска отмяна на
решението,  като се постанови друго, с  което да се отхвърли първоначалната
жалба срещу оспорения акт. 
С  оглед  установените  фактически  и  правни  обстоятелства,  обжалваното
решение е правилно като краен резултат в частта, с която е отменен отказът на
кмета  на  Община  Видин  да  предостави  достъп  до  исканата  обществена
информация. В частта, с която кметът на Община Видин е задължен по реда на
чл. 41, ал. 1 от ЗДОИ да предостави достъп до информацията с кого е сключен
договорът за изпълнение на обществената поръчка и при какви условия следва
да  се  отмени  поради  неправилно  приложение  на  материалния  закон.
Съображенията за това са следните: 
Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация този закон
се  прилага  за  достъп  до  обществена  информация,  която  се  създава  или  се
съхранява от държавните органи или органите на местно самоуправление в РБ.
Дефиницията на понятието “обществена информация” се съдържа в чл. 2, ал. 1
от  ЗДОИ  и  това  е  всяка  информация,  свързана  с  обществения  живот  в
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Република  България  и  даваща  възможност  на  гражданите  да  си  съставят
собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
Съгласно чл. 35, т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност кметовете
на  общините  организират  улавянето  и  изолирането  на  скитащи  кучета  и
осигуряват  финансови  средства  за  провеждане  на  задължителните
ветеринарномедицински мероприятия, предвидени в наредба на министъра на
земеделието и горите. Техни са и задълженията по организиране изграждането и
дейността  на  изолаторите  за  безстопанствените  кучета,  както  и  правото  да
осъществяват  контрол  върху  изградените  изолатори  -  чл.  138  и  чл.  140  от
ППЗВмД.  При  така  регламентираните  правомощия  на  органите  на  местната
изпълнителна  власт  в  тази  сфера  на  обществения  живот,  информацията  във
връзка с изпълнението на функциите им по определението на чл. 2, ал.  1 от
ЗДОИ е обществена по своя характер. Задълженият субект, който следва да я
предостави  е  кметът  на  съответната  община.  Проблемите,  свързани  с
бездомните животни в населените места са общи за всички граждани, живущи в
тях,  поради  което  методите  и  средствата  за  тяхното  решаване  са  въпроси  с
висок  обществен  интерес.  Ето  защо  информацията  относно  обявената  и
проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
ограничаване  броя  на  скитащите(безстопанствени)  кучета  представлява
обществена информация, създадена и съхранявана от кмета на Община Видин в
качеството  му  на  задължен  субект  по  чл.  3,  ал.  1  от  ЗДОИ.  Според
определението на чл. 11 от ЗДОИ по своя характер тя е служебна. Съгласно чл.
13, ал. 1 от ЗДОИ достъпът до служебна обществена информация е свободен,
като  може  да  бъде  ограничен  само  при  изброените  в  ал.  2  хипотези  или  в
случаите по чл. 37, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗДОИ. 
В чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ е предвидено, че достъпът до обществена информация
може да бъде ограничен, когато тя: 1. е свързана с оперативната подготовка на
актовете  на  органите  и  няма  самостоятелно  значение  (мнения  и  препоръки,
изготвени от или за органа, становища и консултации); 2. съдържа мнения и
позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа
или  от  негово  име,  както  и  сведения,  свързани  с  тях,  и  е  подготвена  от
администрациите  на  съответните  органи.  Информацията,  предмет  на
заявлението не може да бъде квалифицирана по т. 1 или т. 2 от ал. 2 на чл. 13
ЗДОИ.  Броят  на  кандидатите,  подали  заявление  за  участие  в  обявената
процедура  по  ЗОП(отм.),  допуснатите  до  оценка  и  класиране  и  кандидатът,
класиран  на  първо  място,  се  отразяват  в  актовете,  издавани  от  органите,
участващи в провеждането на откритата процедура по чл. 34 и сл. от ЗОП (отм.)
и съставляват елементи от фактическия й състав със самостоятелно юридическо
значение  за  нейната  законосъобразност.  Информацията  за  общия  брой  на
кандидатите, подали предложения да участват в обявената процедура по ЗОП,
която е предмет на т. 1 от заявлението на ответника по касация е статистическа
по своя характер и се съхранява от възложителя - кмета на общината. Доколкото
не е предвиден в ЗОП специален ред за огласяването й,  няма пречка да бъде
искано предоставянето й по реда на ЗДОИ. Данните за допуснатите кандидати
до  оценка  и  класиране  се  съдържат  в  акта  на  комисията,  назначена  от
възложителя, която класира според чл. 43 от ЗОП(отм.) трима от кандидатите и
определя кандидатът, класиран на първо място за изпълнител. Законодателят е
гарантирал спазването на принципа за информираност на участниците, като е
задължил  комисията  да  предостави  същия  своевременно  при  поискване  от
страна  на  кандидат  в  откритата  процедура.  Протоколът  обаче  няма
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самостоятелно  правно  действие  и  информацията,  която  се  съдържа  в  него
попада в хипотезата на чл. 13, ал.  2,  т.  1 от ЗДОИ по отношение на лицата,
които не са участници в откритата процедура. Въз основа на акта на комисията,
възложителят обявява с решение кандидатите, класирани на първите три места
и определя кандидата, класиран на първо място за изпълнител. Тези решения са
индивидуални  административни  актове  по  смисъла  на  чл.  2  от  Закона  за
административното производство. В случая актовете по чл. 45 от ЗОП са били
издадени  (или  ще  бъдат  издадени)  от  кмета  на  Община  Видин  в  кръга  на
неговата  компетентност,  в  качеството  му  на  възложител  на  обществената
поръчка, поради което, бидейки задължен субект по см. на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ,
е длъжен да осигури достъп до съдържащата се (“създадена” по определението
на  чл.  11  от  ЗДОИ)  в  тях  информация,  при  съобразяване  на  законовите
ограничения относно достъпа до лични данни. Предвид горното, неоснователно
административният  орган  е  отказал  достъп  до  търсената  обществена
информация по т. 1 от заявлението на ответницата по касация, позовавайки се
на  ограничителна  норма на  чл.  13,  ал.  2  от  ЗДОИ. Търсената  информация  е
служебна по своето естество, със самостоятелно значение и няма пречка да бъде
предоставена  на  заявителя  по  предвидения  в  закона  ред.  В  този  контекст
изводът на съда, че обжалваният акт е мотивиран със забраната да се предоставя
достъп до класифицирана информация (без да е определена като държавна или
служебна  тайна)  не  кореспондира  с  данните  по  делото  и  е  неправилен.
Доколкото обаче не води до промяна на крайния извод за незаконосъобразност
на административния акт, тази необоснованост на правните съображения не е
основание за отмяна на съдебния акт. 
Искането  за  предоставяне  на  информацията,  която  е  предмет  на  т.  2  от
заявлението  на  Любов  Гусева  по  същество  е  искане  за  предоставяне  на
предложенията на класираните кандидати. По своята същност предложението,
което всеки  от  участниците  в  процедурата по възлагане изготвя  и  представя
представлява  оферта  за  сключване  на  договор  по  определението  на  общата
разпоредба на  чл.  13  от  Закона за  задълженията  и  договорите,  съобразена с
особените изисквания, въведени със специалния закон. Този извод се налага и
от легалната дефиниция на “предложение за изпълнение на поръчката”, дадена
в § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗОП(отм.):“подробно описание на
предложената  организация,  начина  и  срока  за  изпълнение  на  поръчката”.
Документацията  по  провеждането  на  всяка  процедура  за  възлагане  на
обществена поръчка се съхранява от възложителя - чл. 35, ал. 3 от ЗОП. В ЗОП
са  предвидени  изрични  изисквания  относно  отправянето  и  получаването  на
предложението от участниците с оглед спазване на един от основните принципи
за възлагане на обществена поръчка, дефинирани в чл. 9 и това е гарантиране
опазването  на  търговската  тайна  на  кандидатите  и  техните  предложения.  С
оглед  въведените  специални правила за  спазване търговската  тайна  в  закона
следва извод, че до приключване на процедурата със сключване на договор с
избрания изпълнител, информацията, съдържаща се в офертите на кандидатите
няма публичен характер и не може да бъде получена от трети, неучастващи в
административното  производство  лица.  При  тази  хипотеза  следва  да  намери
приложение ограничението, предвидено в разпоредба на чл. 7, ал. 1 от ЗДОИ,
според която са допустими ограничения на правото на достъп до обществена
информация,  представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите,
предвидени със закон. В случай, че процедурата е финализирана със сключване
на договор с изпълнителя,  то офертите на класираните кандидати вече не се
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ползват със специалната защита на закона и при спазване на правилата по ЗДОИ
и  съобразяване  с  ограниченията  за  достъп  до  обществена  информация,
установени с този закон, следва да бъдат предоставени на заявителя. По делото
липсват данни към момента на подаване на заявлението и на постановения отказ
на  какъв  етап  е  процедурата  по  провеждане  на  обществената  поръчка.  От
съдържанието на оспорения отказ на кмета на Община Видин също не може да
се  направи  извод  приключила  ли  е  обявената  открита  процедура.
Формулираното  фактическо  основание,  че  процедурата  се  намира  на  етап
оперативна подготовка на актовете е неясно, доколкото може да бъде отнесено
към различни моменти от провеждането й и съответно подведено към различни
правни хипотези. В този контекст е правилен изводът на съда, че обжалваният
отказ не отговаря на изискванията на чл. 38 от ЗДОИ. Правното основание за
отказ по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ е приложимо при липса на изрично писмено
съгласие  на  трето  лице,  чиито  интереси  се  засягат  от  достъпа  до  търсената
информация. След като органът е счел, че информацията засяга интересите на
трето лице,  то е следвало да се уведоми лицето за исканата информация и в
зависимост от отговора да постанови решение по чл. 34 или чл. 38 от ЗДОИ. В
случая такава процедура не е проведена от органа по чл. 28 от ЗДОИ, поради
което постановения отказ на това основание е незаконосъобразен.
Обжалваният  отказ  на  административния  орган  е  незаконосъобразен  поради
допуснати  нарушения  на  административнопроизводствените  правила  и
материалноправни разпоредби на Закона за достъп до обществена информация,
поради което  съдът  правилно  е  отменил  същия.  Предмет  на  заявлението,  по
което  е  постановен  обжалвания  отказ  е  информация  с  различен  характер,
достъпът до която е обусловен от наличието на съответните правнорелевантни
обстоятелства, посочени по-горе в изложението. Ето защо административният
орган  е  следвало  да  се  произнесе  мотивирано  по  всеки  от  пунктовете  на
заявлението.  Липсата  на  мотивиране  от  административния  орган  по  какви
критерий  и  на  какво  основание  е  отказал  достъп  на  заявителя  до  исканата
обществена информация препятства възможността съдът да упражни ефективен
контрол за законосъобразност на оспорения административен акт и е основание
за неговата отмяна. Обжалваното решение, в частта с която е отменен отказът
на  кмета  да  предостави  достъп  до  информацията  и  върнато  на  органа да  се
произнесе  по  заявлението  на  ответника  но  касация  при  съобразяване  с
указанията на съда, е правилно и следва да се остави в сила. 
Неправилно съдът с обжалваното решение е задължил административния орган
след  връщане  на  преписката  да  предостави  информация  с  кого  е  сключен
договорът за изпълнение на обществената поръчка и при какви условия. Такава
информацията не е предмет на заявлението, а и съгласно чл. 55, ал. 2, т. 3 от
ЗОП и чл. 15 от Наредбата за водене на Регистъра за обществени поръчки се
съдържа в  Регистъра  за  обществени  поръчки.  Достъпът  до  информацията  от
регистъра е свободен и се осъществява чрез страницата на Министерския съвет
в  Интернет  -  чл.  26  от  Наредбата  на  водене  на  Регистъра  за  обществени
поръчки. След като в Закона за обществените поръчки и Наредбата за водене на
Регистъра за обществени поръчки е предвиден специален ред за получаване и
разпространяване на  такава  информация,  с  който  се гарантира  публичност  и
достъпност  за  всеки гражданин до интересуващите го данни,  то условията и
редът за достъп до обществена информация, определени в Закона за достъп до
обществена  информация  не  намира  приложение  -  чл.  4,  ал.  1  от  ЗДОИ.
Решението в тази част е незаконосъобразно и следва да се отмени. На основание
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чл. 40, ал. 2 от ЗВАС вместо него следва да се постанови друго, като съгласно
чл.  41,  ал.  1  от  ЗДОИ  се  задължи  административният  орган  да  предостави
достъп до исканата обществена информация от Любов Викторовна Гусева със
заявление № 26-00-2065/17.06.2003 г. по реда на този закон. 
Водим от горното, Върховният административен съд, състав на пето отделение, 

РЕШИ:

ОТМЕНЯ  решение №188 от 10.12.2003 г. на Видинския окръжен съд по адм.
дело № 128/2003 г. в частта, с която кметът на Община Видин е задължен след
връщане на преписката по реда на чл. 42, ал. 3 от ЗАП във вр. чл. 41, ал. 1 от
ЗДОИ да предостави на достъп до обществена информация по заявление № 26-
00-2065/17.06.2003 г. на Любов Викторовна Гусева с кого е сключен договорът
за  изпълнение на обществената поръчка и при какви условия по решение  №
1/17.03.2003 г. на кмета на Община Видин и вместо него постанови:
ЗАДЪЛЖАВА  кмета  на  Община  Видин  да  предостави  достъп  до  исканата
обществена информация от Любов Викторовна Гусева със заявление № 26-00-
2065/17.06.2003  г.  по  реда  на  този  закон,  съобразно  дадените  указания  в
мотивите на настоящето решение. 
ОСТАВЯ В СИЛА решение №188 от 10.12.2003 г. на Видинския окръжен съд
по адм. дело № 128/2003 г. в останалата обжалвана част.
Решението не подлежи на обжалване.

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

/п/ Юлия Ковачева
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