
РЕШЕНИЕ 
 

София, 09.02.2004 г.  
 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
 
СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, АДМИНИСТРАТИВНА КОЛЕГИЯ, III-Г отд., 
в публичното заседание на двадесет и шести септември две хиляди и трета 
година в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА МОНОВА  
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ВРАНЕСКУ, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ 
 
при секретаря Ж. Таквор и с участието на прокурора Тодоров, разгледа 
докладваното от съдията Христакиев адм. д. № 3208 по описа за 2002 година и 
за да се произнесе, взе предвид следното: 
 
Производството е по реда на чл. 33-45 от Закона за административното 
производство. 
 
 Образувано е по жалба на Димитър Ангелов Заеков срещу обективиран в 
писмо от 07.08.2002 г. отказ на директора на Националната 
здравноосигурителна каса за предоставяне на достъп до обществена 
информация - "Методика за оценка на изпълнението на програмите за здравни 
приоритети по НРД-2002 и корекция на изплатените на общопрактикуващите 
лекари месечни суми". Жалбоподателят поддържа, че обжалваният отказ е 
незаконосъобразен, тъй като исканата информация била свързана с 
изпълнението на договорите за извънболнична помощ и на Националния рамков 
договор за 2002 г, което не представлявало акт по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 1 
ЗДОИ. Освен това поисканата методика представлявала общ административен 
акт, тъй като засягала интересите на неограничен кръг лица, и следователно 
представлявала официална обществена информация със свободен достъп до 
същата съгласно чл. 10 ЗДОИ, което изключвало приложението на чл. 13 ЗДОИ. 
Моли се да се обяви обжалваният отказ за нищожен или да се отмени като 
незаконосъобразен. 
 
 Ответникът - директорът на НЗОК - оспорва жалбата като неоснователна 
и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че поисканата информация 
представлява указание до РЗОК във връзка с оперативната подготовка за 
прилагане на текстове от НРД за 2002 г. и договорите с отделните изпълнители 
на медицинска помощ и следователно препоръка по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 1 
ЗДОИ. Освен това предоставянето на поисканата информация могло да създаде 
условия за нелоялна конкуренция между търговци. Възразява и за липсата на 
интерес за жалбоподателя от поисканата информация, тъй като НРД за 2002 г. 
бил отменен с НРД за 2003 г, поради което методиката не се прилагала и 
жалбоподателят не могъл от същата да си състави мнение за дейността на 
НЗОК. 
 
 Прокурорът изразява становище за основателност на жалбата. 
 
 Съдът, след като обсъди доказателствата по делото и доводите на 
страните, прие следното. 



 
 Жалбата е ОСНОВАТЕЛНА. 
 
 С писмо вх. № 94-00-390/31.05.2002 г. жалбоподателят е поискал достъп 
до обществена информация чрез предоставяне на "Методика за оценка на 
изпълнението на програмите за здравни приоритети по НРД-2002 и корекция на 
изплатените на общопрактикуващите лекари месечни суми". 
 
 С обжалвания отказ директорът на НЗОК е отказал да предостави 
поисканата информация, като е мотивирал същия с обстоятелството, че същата 
е свързана с оперативната подготовка и изпълнение на чл. 26, ал. 2 от договора 
за оказване на първична извънболнична медицинска помощ и чл, 211, ал. 7 НРД 
за 2002 г., няма самостоятелно значение и е предназначена за служителите на 
НЗОК и РЗОК при изпълнението на техните задължения -основание за отказ по 
чл. 37, ал. 1, т. 1 вр. чл. 13, ал. 2, т. 1 ЗДОИ. 
 
 Въз основа на изложеното въззивният съд прие следното от правна 
страна. 
 
 Субекти на задължението за предоставяне на обществена информация са 
държавните органи и органите на местното самоуправление - чл. З, ал. 1 ЗДОИ, 
както и публичноправни субекти извън посочените органи, лица, 
осъществяващи дейности, финансирани със средства от консолидирания 
държавен бюджет и средствата за масова информация - чл. З, ал. 2 ЗДОИ. 
 
 Съгласно чл. 6, ал. 1 ЗЗО НЗОК е юридическо лице с предмет на дейност 
осъществяване на задължителното здравно осигуряване. Разпоредбите на 330 не 
предоставят на органите на НЗОК властнически правомощия и от тази гледна 
точка те не са държавни органи или органи на местното самоуправление по 
смисъла на чл. З, ал. 1 ЗДОИ. От друга страна обаче, НЗОК е юридическо лице 
от категорията на учрежденията, а не от категорията на корпоративните ЮЛ. 
Същевременно дейността й, изразяваща се в осъществяване на задължителното 
здравно осигуряване, е дейност от значителен интерес за обществото, уредена с 
императивни норми на закона, което дава основание последните да бъдат 
квалифицирани като такива от публичен, а не от частен характер. Изложеното 
сочи, че макар и НЗОК да не е включена организационно и функционално в 
системата на държавния апарат, нито в системата на местното самоуправление, 
същата се явява публичноправен субект по смисъла на чл. З, ал. 2, т. 1 ЗДОИ. 
 
 С оглед проведеното разграничение във видовете задължени лица по чл. 
З, ал. 1 и 2 ЗДОИ, обществената информация, предмет на закона се разделя на 
два основни вида: създавана и съхранявана от лицата по чл. З, ал. 2 ЗДОИ, 
съответно създавана и съхранявана от органите по чл. З, ал. 1 ЗДОИ. 
Последната от своя страна се разделя на два подвида: официална и служебна - 
чл. 9, ал. 1 ЗДОИ. Доколкото НЗОК, респ. нейните органи, не са в кръга на 
органите по чл. З, ал. 1 ЗДОИ, следва, че информацията, която НЗОК създава и 
съхранява във връзка с дейността си по задължителното здравно осигуряване, не 
представлява нито официална, нито служебна обществена информация. Поради 
това разпоредбата на чл. 13, ал. 2 ЗДОИ, допускаща ограничаване достъпа до 
служебна информация, не намира приложение спрямо информацията, свързана 
с дейността на НЗОК по задължителното здравно осигуряване. Не са налице 
следователно в разглеждания случай предпоставките по чл. 13, ал. 2 вр. чл. 37, 



ал. 1 ЗДОИ, поради което и доколкото обжалваният отказ е издаден на това 
правно основание, същият се явява незаконосъобразен и следва да бъде 
отменен. 
 
 С оглед на изложеното съдът намира за неоснователен поддържания от 
ответника довод за служебен характер на информация. Неоснователен е и 
вторият довод, че предоставянето на исканата информация би създало условия 
за нелоялна конкуренция между договорните партньори на НЗОК. Посоченото 
обстоятелство представлява по същността ново фактическо основание заедно 
със следващото от него правно основание - чл. 17, ал. 2 ЗДОИ - за отказ. 
Доколкото обаче такива основания не са посочени в мотивната част на писмото 
от 07.08.2002 г, същите не могат да бъдат приети за основания за издаване на 
обжалвания акт, а оттук и не следва да бъдат обсъждани. Накрая, неоснователен 
е и доводът за липса на интерес за жалбоподателя. Чл. 2, ал. 1 ЗДОИ предвижда 
като един белезите на обществената информация възможността въз основа на 
нея гражданите да съставят собствено мнение относно дейността на 
задължените субекти. Законът обаче не поставя изискване това мнение, 
съответно необходимата за съставянето му информация, да бъдат актуални, т. е. 
да се отнасят за дейността на задължения субект към момента на отправяне на 
искането или към момента на предоставяне на информацията. С оглед на това 
задължението за предоставяне на информация обхваща и информацията, 
свързана с осъществяването на дейността на задължения субект към определен 
минал момент. 
 
 По горните съображения жалбата е основателна, а обжалваният отказ 
като постановен в нарушение на материалния закон - чл. 37, ал. 1, т. 1 вр. чл. 13, 
ал. 2, т. 1 ЗДОИ - следва да бъде отменен, като на основание чл. 41, ал. 1 ЗДОИ 
директорът на НЗОК бъде задължен да предостави на жалбоподателя 
поисканата информация. 
 
С тези мотиви съдът 
 
РЕШИ: 
 
ОТМЕНЯ отказа на директора на Националната здравноосигурителна каса с 
писмо от 07.08.2002 г. по искане на Димитър Ангелов Заеков от гр. София за 
предоставяне на достъп до обществена информация - "Методика за оценка на 
изпълнението на програмите за здравни приоритети по НРД-2002 и корекция на 
изплатените на общопрактикуващите лекари месечни суми". 
 
ЗАДЪЛЖАВА директора на НЗОК да предостави на Димитър Ангелов Заеков 
от гр. София достъп до обществена информация - "Методика за оценка на 
изпълнението на програмите за здравни приоритети по НРД-2002 и корекция на 
изплатените на общопрактикуващите лекари месечни суми". 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЧЛЕНОВЕ: 


