
РЕШЕНИЕ

№ 3875
София, 28.04.2005

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният  административен  съд  на  Република  България  -  Петчленен  състав  -  II
колегия, в съдебно заседание на десети март две хиляди и пета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СТЕФКА СТОЕВА
ЧЛЕНОВЕ:СВЕТЛАНА ЙОНКОВА

ВЕСЕЛИНА ТЕНЕВА
ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ
МАРИЯНА ДЕЧЕВА

при секретар Мария Попинска и с участието
на прокурора Николай Чирипов изслуша докладваното
от съдията СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
по адм. дело № 592/2005. 

С решение от 16.11.2004 г. по адм. д. №4120/2004 г. на Върховния административен
съд,  V  отделение  е  отхвърлил  жалбата  на  Кирил  Димитров  Терзийски  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
Министерство  на  финансите  и  британска  консултантска  фирма  "Краун  "Ейджънтс".
Решението е подписано с особено мнение от председателя на съдебния състав, който счита,
че договорът не представлява класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ.

Решението се обжалва с касационна жалба от Кирил Димитров Терзийски. Жалбата е
подадена в срок. Жалбоподателят моли решението да бъде отменено като постановено при
допуснато  нарушение  на  материалния  закон,  съществено  процесуално  нарушение  и
необоснованост.

Ответникът по касационната жалба е на становище, че е неоснователна.

Представителят на Върховната административна прокуратура предлага решението да
бъде отменено поради допуснато нарушение на материалния и процесуален закон.

Върховният  административен  съд  обсъди  касационните  основания  във  връзка  с
доказателствата по делото и установи следното :

Със заявление вх.№ЗЗДОИ - 8 от 01.10.2002 г. жалбоподателят Кирил Терзийски е
поискал  достъп  до  обществена  информация  по  реда  на  Закона  за  достъп  до  обществена
информация,  като му се предостави договора, сключен между българското правителство и
британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс" чрез копиране на хартиен носител.
С решение №ЗЗДОИ - 8/25.03.2004 г. министърът на финансите е отказал достъп до исканата
обществена  информация  на  основание  т.24  от  раздел  ІІІ  "Сведения  от  икономически
характер"  от  Списъка  на  фактите,  сведенията  и  предметите,  които  съставляват  държавна
тайна  в  Република  България  (отм),  т.14  от  раздел  "Информация,  свързана  с  външната



политика и вътрешната сигурност на страната, т. 2 и 3 от раздел "Информация, свързана с
икономическата сигурност на страната " от Списъка на категориите информация, подлежаща
на класификация като държавна тайна, приложение №1 към чл.25 от Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ).

Върховният  административен  съд,  V  отделение  е  приел,  че  отказът  е
законосъобразен,тъй  като  се  касае  за  класифицирана  информация  съгласно  Списъка  на
категориите информация,  подлежаща на  класификация  като държавна тайна,  приложение
№1 към чл.25 ЗЗКИ, достъпът до която е ограничен съгласно чл.41 от Конституцията на РБ,
чл.5 и 7 от Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Решението  на  Върховния  административен  съд,  V  отделение  е  постановено  при
допуснато  нарушение  на  материалния  закон  и  съществено  нарушение  на
съдопроизводствените правила.

Съгласно чл.41, ал.3 ЗДОИ, в случаите на обжалване на отказ за достъп до обществена
информация на основание чл.37, ал.1,т.1 ЗДОИ(класифицирана информация) съдът може да
поиска доказателства за това в закрито заседание, а съгласно ал. 4 на същата норма в този
случай  съдът  се  произнася  по  законосъобразността  на  отказа  и  маркирането  с  гриф  за
сигурност. Върховният административен съд, V отделение е събирал доказателства по реда
на чл.41, ал.3 ЗДОИ в закрито заседание на 10.11.2004 г. Установил е маркиране с гриф за
сигурност  върху  процесния  договор  както  на  основание  отменения  Списък  на  фактите,
сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна в Република България, така и на
основание Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като държавна
тайна - приложение №1 към чл.25 ЗЗКИ. В нарушение на разпоредбата на чл.41, ал.4 ЗДОИ
тричленният  състав  на  Върховният  административен  съд  не  се  е  произнесъл  по
законосъобразността на маркирането с гриф за сигурност както по действащата,така и по
отменената  нормативна  уредба,  поради  което  изводът  му,  че  процесният  договор  между
Министерство на финансите и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс" съдържа
класифицирана информация, достъпът до която е ограничен е необоснован, още повече, че е
предоставяна информация за част от съдържанието на договора на трето лице още през 2002
г.  с писмена справка (представени са доказателства за това както пред тричленния,така и
пред петчленния състав на съда). Съдът е следвало да се произнесе дали съдържанието на
договора  представлява  сведения  за  организационно-техническата  и  програмна  защита  на
автоматизираните  информационни  системи или  мрежи  на  органите  на  държавна  власт  и
местно самоуправление и техните администрации, представлява ли изследователска работа с
особено  съществено  значение  за  интересите  на  националната  икономика,  поръчана  от
държавни  органи  или  информация  относно  технически,  технологични  и  организационни
решения, чието разгласяване би заплашило с увреждане важни икономически интереси на
държавата  и  законосъобразно  ли  е  маркирането  му  с  гриф  за  сигурност  "секретно"  и
поверително" съгласно разпоредбите на §9 от ПЗР на ЗЗКИ.

В съдебно заседание на 18.10.2004 г. Върховният административен съд, V отделение е
приключил устните състезания, счел е делото за изяснено и е обявил, че ще се произнесе с
решение  след  съвещание.  На  10.11.2004  г.  тричленният  състав  на  ВАС  е  събирал
доказателства  в  закрито  заседание  по  реда  на  чл.41,  ал.3  ЗДОИ.  Налице  е  съществено
нарушение  на  съдопроизводствените  правила,тъй  като  след  приключване  на  устните
състезания съдът пристъпва към постановяване на решението съгласно чл.186 ГПК` и не
може да извършва други процесуални действия, включително събирането на доказателства ,
независимо,че  за  това  е  определен  специален  ред  в  Закона  за  достъп  до  обществена
информация. Нарушено е правото на защита на жалбоподателя,тъй като с установените от



съда  в  закрито  заседание  факти  и  обстоятелства  същият  не  е  могъл  да  се  запознае  до
приключване на устните състезания по делото.

Решението на Върховния административен съд,V отделение следва да бъде отменено
на основание чл.218б, ал.1, б. "в" ГПК във вр. с чл.11 ЗВАС. На основание чл.40, ал.2 ЗВАС
делото следва да бъде върнато на същия съд за ново разглеждане от друг състав.

По изложените съображения Върховният административен съд, петчленен състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ  изцяло  решение  от  16.11.2004  г.  по  адм.  д.  №4120/2004  г.  на  Върховния
административен съд, V отделение.
ВРЪЩА делото на същия съд, същото отделение за ново разглеждане от друг състав.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Стефка Стоева
секретар: ЧЛЕНОВЕ:/п/ Светлана Йонкова

/п/ Веселина Тенева
/п/ Джузепе Роджери
/п/ Марияна Дечева


