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РЕШЕНИЕ 
 

№ 5188 
София, 27.05.2003 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА 

 
 
Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав, в съдебно 
заседание на четиринадесети март две хиляди и трета година в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ИКОНОМОВ  
ЧЛЕНОВЕ:  ЖАНЕТА ПЕТРОВА 
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 
ТАНЯ РАДКОВА 
ВАНЯ АНЧЕВА  
при секретар  Магдалена Михайлова  и с участието   
на прокурора  Лидия Ангелова изслуша докладваното  
от съдията  ВАНЯ АНЧЕВА   
по адм. дело № 791 / 2003.   
 
 

Производството е по реда на чл. 33 и сл. от Закона за Върховния административен 
съд /ЗВАС/.  

Образувано е по касационна жалба на Министерския съвет против решение № 
12234/29.12.2002 г. по адм. д. № 7721/2002 г. на тричленен състав на Върховния 
административен съд, пето отделение. По подробно изложени доводи за допуснати 
нарушения на материалния и процесуален закон при постановяването на обжалваното 
съдебно решение, се иска неговата отмяна, на основание чл. 218б, ал. 1, б. "в" от ГПК.  

Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес 
от обжалването и отговаря на изискванията на чл. 35 от ЗВАС, поради което е процесуално 
допустима. Разгледана по същество - жалбата е основателна. 

С обжалваното решение тричленен съдебен състав на Върховния административен 
съд, V-то отделение, е прогласил нищожността на мълчаливия отказ на директора на 
дирекция "Връзки с обществеността" към МС за достъп до обществена информация по 
подаденото от Алексей Юрданов Лазаров заявление № 03.07-10/31.07.2001 г., уточнено с 
молба вх. № 03.07-14/7.06.2002 г.  

Недоволен, МС обжалва решението. Поддържа се, че съдът неправилно е приложил 
материалния и процесуален закон, приемайки, че мълчаливият отказ, предмет на 
въззивната жалба е нищожен, при липсата на подобен довод, въведен от страна на 
жалбоподателя. Произнасяйки се по спор, с който не е сезиран, съдът е излязъл от рамките 
на своята компетентност и предметния обхват на производството. 

Моли да се отмени решението и се постанови ново, с което се отхвърли жалбата. 
Претендират се и разноски. 

Ответната страна - Алексей Юрданов Лазаров, чрез процесуалния си представител, 
счита жалбата за неоснователна и моли да се остави в сила обжалваното решение.  
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Прокурорът дава мнение за неоснователност на жалбата, развивайки съображения, 
че атакуваното решение е постановено при спазване на изискванията на материалния закон 
и съблюдаване на процесуално-правните разпоредби. 

Върховният административен съд, петчленен състав, за да се произнесе, възприема 
изцяло фактическата обстановка, установена от тричленният съдебен състав на базата на 
ангажирания доказателствен материал.  

Безспорно по делото е, че ответникът по жалбата Алексей Юрданов Лазаров е 
подал заявление № 03.07-10/31.02.2001 г. за достъп до обществена информация, като е 
поискал да му бъде предоставена стенограмата от заседането на МС, проведено на 
26.07.2001 г. С изричен отказ от 13.08.2001 г. на директора на дирекция "Връзки с 
обществеността" му е отказан достъпа до поисканата информация. Този отказ е отменен с 
решение № 4694/16.05.2002 г. по адм.д. № 1543/2002 г. на ВАС и преписката е върната за 
ново произнасяне. С писмо 03.07-10/01 от 21.05.2002 г. Лазаров е уведомен да уточни 
предмета на обществената информация, достъпът до която желае. Уточнението е 
направено с молба вх. № 03.07-14/7.06.2002 г. Поради непроизнасянето на органа, с жалба 
вх. № 03.07-14/ 10.07.2002 г. се атакува мълчаливия му отказ.  

При така установената фактическа обстановка, законосъобразни са изводите на 
тричленния състав, че бездействието на административния орган съставлява мълчалив 
отказ. Не може да бъде споделена обаче, тезата, изложена в атакуванато решение за 
нищожността на този мълчалив отказ на единственото основание, че не е спазена формата 
на произнасяне на органа, регламентирана в чл. 28 ал. 2 от ЗДОИ. Този извод е в 
нарушение на материалния закон. 

Несъмнено МС е задължен субект по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ, оторизиран да се 
произнесе с административен акт по искане за достъп до обществена информация, поради 
което и бездействието му не е правно ирелевантно. Наличието на компетентност за 
разглеждането на подаденото искане е условие за прилагането на фикцията, уредена в чл. 
14, ал. 1 от ЗАП, че непроизнасянето в срок се счита за мълчалив отказ, подлежащ на 
обжалване. Мълчалив отказ е налице тогава, когато искането до административния орган 
се отнася до издаване на индивидуален административен акт, т. е., когато органът има 
задължение да се произнесе по направеното искане, т.к. само тогава се засягат правата на 
заинтересованата от издаването му страна. Проявлението на установената законова фикция 
се осъществява при наличие на елементите от визирания в правната норма фактически 
състав, който изисква подадено до компетентния орган искане за издаване на 
административен акт и непроизнасяне на органа в определения срок. По аналогия с 
изричния административен акт, който следва да е издаден от компетентен орган, за да 
произведе правни последици, приравненият на него мълчалив отказ трябва да бъде свързан 
с непроизнасяне на овластения по закон орган на управление. В противен случай фикцията 
на чл. 14, ал. 1 от ЗАП не ще може да прояви своето действие, така че лицето, отправило 
искане за признаване на негово право или защита на интерес, да се окаже обвързано от 
властническо волеизявление, с което е длъжно да се съобрази.  
В ЗДОИ не съществува правило, което да урежда липсата на произнасяне от задължения 
субект в установения срок - по аргумент на чл. 40, според който на съдебно обжалване 
подлежат решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до 
обществена информация. При липсата на норма в този специален закон, изключваща 
приложението на общия административнопроцесуален закон - ЗАП, в случаите, когато 
задължените субекти по чл. 3 от ЗДОИ не се произнесат в срок по подадено пред тях 
заявление за достъп до обществена информация, ще е налице мълчалив отказ по смисъла 
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на чл. 14, ал. 1 ЗАП, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Това е 
единственият правен механизъм за принуждаване на задължените по чл. 3 от ЗДОИ 
субекти да осъществят вмененото им със закона произнасяне в сроковете по чл. 28-31 и 
във формите по чл. 38 ЗДОИ. В този смисъл ВАС се е произнасял нееднократно - Сравн.: 
Опр. № 8645 от 16.11.2001 г. на ВАС по адм. д. № 6393/2001 г., 5-членен с-в, Опр. № 5679 
от 13.07.2001 г. по адм. д. № 5190 от 2001 г., 5-чл. състав.  

Правилото в административното право и административния процес е 
административните актове да бъдат в писмена форма. Такава форма се изисква по общата 
клауза за издаването на индивидуалните административни актове по ЗАП, предвиждащ 
тези актове да съдържат цяла система от реквизити. Формата е външен израз на 
волеизявлението, което съставлява вътрешното съдържание на административния акт и е 
важно условие за неговата законност. С факта на установяването му като предмет на 
обжалване, законът очевидно снема от мълчаливия отказ изискването за писмена форма по 
чл. 15 от ЗАП, като задължава горестоящия орган, респ. съда, да се произнесат по 
материалната му законосъобразност. След като по презумпция мълчаливият отказ е 
неформален акт, то липсата на предписаната от закона форма не може да бъде третирана 
като основание за нищожността му. За мълчаливия отказ само се предполага, че е 
направен, като му се преписват всички правни последици, свързани с един изричен отказ. 
Да се приеме, че отказът може да бъде отменен поради неспазване на писмената форма 
(респ. на това основание да се обяви нищожността му), т. е. поради това, че е мълчалив, 
означава да се отрече предвидения върху него контрол по същество, като се сведе само до 
задължаване на органа да се произнесе изрично. С това би се осуетила целта, с която чл. 14 
от ЗАП въвежда правната фигура на мълчаливия отказ, а именно решаването в 
предвидения от закона срок на въпроса, с който е сезиран административният орган, и при 
неговото бездействие. Съгласно т. 5 ППВСП 4/76 г. при обжалването на мълчалив отказ 
съдът е длъжен да се произнесе по законосъобразността му, като изхожда от съществото 
на искането и от предполагаемите съображения, които биха могли да мотивират 
отхвърлянето му. От изложеното следва, че мълчаливият отказ не може да бъде отменен, 
респ. обявен за нищожен, поради неспазване на писмената форма, включително на 
изискването по чл. 15, ал. 2, т. 3 от ЗАП за мотивираността му, както това е сторил 
тричленният състав. Отказът да се издаде този акт подлежи на обжалване, понеже сам по 
себе си той е израз на административната власт, с която разполага компетентния орган. С 
него той едностранно прегражда пътя за настъпване на правните последици, които са 
търсеният правен резултат, а именно получаването на търсената обществена информация. 

Изложеното налага отмяна на решението на тричленния състав и т.к. между 
страните не се спори, че жалбата срещу мълчаливия отказ е подадена след изтичане на 
законовоустановения срок за атакуването му, същата следва да бъде оставена без 
разглеждане като недопустима, а производството по делото - да се прекрати. Правилата 
относно течението на сроковете за съдебно обжалване на административните актове се 
основават на чл. 22, ал. 2 и чл. 37, ал. 1 от Закона за административното производство. В 
съответствие с чл. 22, ал. 2 от ЗАП, мълчаливият отказ по заявлението на Алексей 
Юрданов Лазаров за достъп до обществена информация е могъл да бъде обжалван в 14-
дневен срок, считано от 21.06.2002 г., или до 5.07.2002 г. Жалбата е депозирана в съда след 
тази дата - на 8.07.2002 г., поради което е просрочена и като такава е процесуално 
недопустима. Изтичането на законовоустановения срок за обжалване на постановения от 
административния орган мълчалив отказ преклудира правото на жалба, поради което 
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образуваното производство е при липса на процесуална предпоставка от категорията на 
абсолютните, за която съдът е длъжен да следи служебно. 

С оглед изложеното, атакуваното решение следва да бъде отменено, а 
производството по делото въз основа на събраните досега доказателства следва да бъде 
прекратено като недопустимо.    

Водим от изложеното и на основание чл. 40, ал. 2, изр. 2-ро от ЗВАС, вр. чл. 218б, 
ал. 1, б. "в", предл. 1-во от ГПК  
 
РЕШИ: 
 
ОТМЕНЯВА решение № 12234/29.12.2002 г., постановено по адм.д. № 7721/2002 г. по 
описа на Върховния административен съд, пето отделение и вместо това 
ПОСТАНОВЯВА: 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Алексей Юрданов Лазаров, от гр. София, ул. 
"Иван Вазов" № 20, срещу мълчаливия отказ на директора на дирекция "Връзки с 
обществеността" към Министерския съвет за достъп до обществена информация по 
подаденото заявление вх. № 03.07-10/31.07.2001 г., уточнено с молба вх. № 
03.07.14/7.06.2002 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. 
Решението не подлежи на обжалване. 
 
Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Андрей Икономов  
секретар:  ЧЛЕНОВЕ:  /п/ Жанета Петрова 
/п/ Захаринка Тодорова 
/п/ Таня Радкова 
/п/ Ваня Анчева  
 
В.А. 
 
ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯТА ЖАНЕТА ПЕТРОВА:  

Не споделям изложеното в решението разбиране, според което липсата на 
предписаната от закона форма не можела да се третира като основание за нищожността на 
мълчаливия отказ, тъй като той бил неформален акт. Според мотивите на петчленния 
състав на Върховния административен съд, разглеждащ жалбата срещу решението от 
29.12.2002 г. по адм.дело №7721/2002 г. по описа на Върховния административен съд, така 
щяла да се осуети целта, с която чл.14 ЗАП въвежда правната фигура на мълчаливия отказ, 
а именно решаването на въпроса, с който бил сезиран административния орган.  

Считам, че с тези съображения не може да се аргументира невъзможността за 
обявяване за нищожен на постановения като мълчалив отказ административен акт и 
веднага бих могла да възразя, че при липсата на мотиви на взетото от административния 
орган решение, съдът също не решава спора от гледна точка на неговата материална 
законосъобразност и може да отмени издадения административен акт само на това 
основание. 

Волеизявлението на административния орган по предявено пред него искане може 
да се направи устно, писмено или с конклудентни действия. При липсата на волеизявление 
в нормативно предвидения от закона срок се приема, че е бил издаден индивидуален 
административен акт с отрицателно съдържание / чл.14, ал.1ЗАП /. Страната, чието право 
или интерес се засяга от издадения административен акт, може да го обжалва с оплаквания 
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за неговата незаконосъобразност, включително и поради неспазване на установената от 
закона форма. 

Административният акт следва да се издаде в установената от закона форма / 
чл.12,т.2 ЗВАС /. В случаите на издаване на решения по постъпилите заявления за достъп 
до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, решението 
трябва да е писмено. При положение, че административният орган не се е съобразил с 
нормативно предвидената форма на произнасяне, това е основание за прогласяване на 
издадения от него административен акт за нищожен, с което правните му последици се 
считат невъзникнали. Отразяването на съдържанието на акта в писмен документ, при 
изричното посочване на някоя от предвидените в чл.37,ал.1 ЗДОИ причини за отказ, е 
съществена гаранция за упражняване правото на защита на заявителя, поискал достъп до 
обществена информация. Обичайно, и при мълчаливия отказ, мотивите на 
административния орган могат да се предположат. В конкретния случай обаче заявителят е 
лишен от възможността да направи такова предположение, тъй като няма знание относно 
същността на информацията. Липсата на такова знание пречи да се формира и 
становището на съда, който разглежда отнесения пред него спор. За разлика от останалите 
случаи, когато съдът изисква административната преписка, за да установи основателността 
на направеното искане, произнасяйки се по спорове по Закона за защита на обществената 
информация, той не може да разпореди представянето на документа, материализиращ 
желаната информация. Това би противоречало на целта на нормативния акт, който 
въвежда специален ред за достъп до обществена информация.  

Всички посочени характеристики налагат специфичен подход при решаването на 
делата, в които се обсъжда възможността за достъп до обществена информация, а не 
самата информация. Като е установил задължителна писмена форма на издаване на 
административните актове, законодателят е имал предвид именно тази разлика. 

Затова приемам, че тричленният състав на Върховния административен съд е 
постановил правилно решение, което петчленният състав на Върховния административен 
съд следваше да остави в сила. 
 
 


