
Р ЕIII Е Н И Е 
 

гр.София, 
28.01.2003 год. 

 
В ИМЕТО НА. НАРОДА 

 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Административна колегия, III Б отделение в 
публичното заседание на единадесети декември двехиляди и втората година в 
състав; 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Димитрова  
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Монова Калина Илиева 
при секретаря Мая Нинова и в присъствието на прокурора Драганова като 
разгледа докладваното от мл. съдия Калина Илиева адм. дело № 382 по описа на 
СТС за 2001 год., за да се произнесе взе предвид следното : 
 
Производството е до реда на чл. 33-45 ЗАП. 
 
Образувано е по жалби на "Сдружение за дивата природа-Балкани" срещу 
"откази" за предоставяне на информация от изпълнителния директор на 
Изпълнителна агенция "Пътища" - по три молби за предоставяне на информация-
вх.№ 53-00-325/22.02.2001г. вх.№ 53-00-326/22.02.2001 г. вх.№ 53-00-
327/22.02.2001 г. 
 
Жалбоподателят моли да бъдат отменени обжалваните откази и да му бъде 
предоставена поисканата информация. Твърди, че по подаденото от него 
заявление за предоставяне на информация за договорите, свързани с проектантски 
"фирми" за проектирането на магитстрала "Струма", ответникът не се е 
произнесъл, което противоречи на чл. 15 ЗАП и чл. 38 ЗДОИ, изискващи 
административният орган да се произнася с мотивиран акт, а чл. 38 ЗДОИ - актът 
да бъде в писмена форма. Налице е противоречие с чл. 2 ЗДОИ, тъй като 
поисканата от жалбоподателя информация се твърди, е обществена. 
 
Жалбоподателят, с жалба, депозирана в съда на 29.11.2001 г. е поискал отмяна и 
на решението преписка № 55-00-325-7/02.03.2001 г., с което е отказано да му бъде 
предоставена исканата информация по молба вх.№ 53-00-325/22.02.2001. г. Сочи 
се, че решението е издадено в нарушение на чл. 4 от ЗДОИ. Не е спазен чл. 38 
ЗДОИ относно изискванията за посочване на фактическите и правни основания за 
отказа. Не са посочени точно кои документи се искат, тъй като те не са известни 
на жалбоподателя. Твърди се, че соченият в обжалвания акт основание за отказ - 
чл. З, ал. 2, т. 2 ЗДОИ не е относим към държавни органи, какъвто е ответникът. 
Липсват доказателства ответникът да е уведомявал трето лице, поради което не са 
налице основанията на чл. 31 ЗДОИ за отказване на достъп до обществена 
информация. Дори и да е така, ответникът е длъжен да предостави информация в 
степента, в която правата на третите лица не се засягат. Твърдението, че би се 
нарушил чл. 17, ал. 2 ЗДОИ не е подкрепено от конкретни факти. Няма данни за 
предоставяне на достъп до документи, каквито са поисканите по друг ред, поради 
което се твърди, че същите следва да се представят по този ред. 



Ответникът по жалбата - изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
"Пътища" моли същата да бъде отхвърлена. В заявлението за достъп не е 
конкретизирано каква точно информация се иска и какви документи. 
 
Представителят на СГП счита, че жалбата е неоснователна. 
 
Разглежданите жалби срещу мълчаливите откази по молби вх. № 14 53-00-
326/22.02.2001 г. и вх.№ 53-00-326/22.02.2001 г. са допустими и са подадени в 
рамките на предвидения за това срок. Подадените на 22.03.2001 г. жалби срещу 
мълчаливите откази са подадени в рамките на 14-дневннят срок за обжалване, 
считан от изтичането на 14-дневния срок за произнасяне по чл. 28, ал. 1 ЗДОИ по 
искането, подадено на 22.02.2001 г. от жалбоподателя за предоставяне на 
информация. Доколкото от доказателствата по делото не може да се установи на 
коя дата е връчен третият обжалван акт - изричният отказ на ответника за 
предоставяне на информация и предвид изричното изявление на процесуалния му 
представител, че този отказ не е връчен, то следва да се приеме, че най-ранната 
дата, на която жалбоподателят е узнал за обжалвания акт, е датата на депозиране 
на жалбата в съда, поради което следва да се приеме, че същата не е просрочена. 
 
По основателността на жалбите, съдът, след като разгледа представените по 
делото доказателства и като взе предвид изложените отстраните доводи намира 
следното: 
 
Със заявление от 21.02.2001 г., заведено с вх.№ 53-00-325/22.02.2001г. при 
ответника, жалбоподателят е поискал да се запознае с информацията, която засяга 
проектирането на магистрала "Струма" и по-конкретно да му бъдат предоставени: 
1. договорът, сключен с италианската "фирма" SPEA Ingegneria Europea и 
съответната българска институция за проектиране на магистрала "Струма"; 
2. всички приложения и анекси към този договор; 
3. изготвените досега от СПЕА доклади, проучвания и проекти в изпълнение на 
този договор; 
4. документите, удостоверяващи направените плащания по този договор; 
5. изготвеният по този договор доклад за ОВОС; 
 
Със заявление от 21.02.2001 г., заведено с вх. № .53-00-326/22.02.2001 г. при 
ответника, жалбоподателят е поискал да се запознае със следната информация във 
вързка с проектирането на магистрала "Струма" и по-конкретно да бъдат 
предоставени: 
  
1. договорите, сключвани с проектантски "фирми" по проектиране на 
магистралата; 
2. всички приложения, анекси, задания, протоколи за приемане на извършена 
дейност към тези договори: 
3. изготвените доклади, проучвания проекти в изпълнение на тези договори; 
4. документите, удостоверяващи плащания по тези договори.  
 
Със заявление от   21.02.2001г., заведено с вх. № 53-90-327/22.02.2001г. при 
ответника, жалбоподателят е поискал да се запознае със следната информацията: 
1. договорите, сключвани с "фирми" или експерти по ОВОС за извършване 
оценката на въздействието върху околната среда на проектите за строеж на 



магистрала "Струма", каквато дейност е извършвана преди сключването на 
договор за проектиране с италианската "фирма" SPЕА Ingenerica Europea и 
съответната българска институция за проектиране на магистралата; 
2. всички приложения, анекси, задания, протоколи за приемане на извършена 
дейност към тези договори; 
3. документите, удостоверяващи плащания по тези договори; 
4. изготвените доклади за ОВОС. 
 
По делото е представено писмо вх.№ 53-00-323/28.02.2001 г., подписано от 
директора на конкретния проект по програмата на ФАР, с която се фикасира 
построяването на автомагистралата, от което е видно, че е взето становище, че не 
следва да бъде предоставяна поисканата информация, което становище се дава по 
повод заявление вх. № 53-00-325/22.02.2001 г. за предоставяне на информация. 
 
В Закона за предоставяне на достъп до обществената информация - чл. 37, ал. 1 са 
посочени изрично основанията, при които субектът, задължен да даде поискана 
обществена информация, може да откаже да предостави такава. В чл. 37, ал. 1, т. 2 
е предвидено такъв отказ да бъде постановяван когато достъпът до обществена 
информация засяга интересите на трето лице н няма негово изрично писмено 
съгласие за предоставяне на исканата обществена ннформацня. Видно от 
цитираното по-горе заявление, от страна на жалбоподателя е поискано да бъде 
предоставена информация относно сключени договори с трети лица -
италианското дружество SРЕА Ingegneria Europea, за автомагистрала, която се 
финансира по програмата "Фар". 
 
С оглед на изложеното настоящият съдебен състав намира, че по отношение на 
посочените по т. 1-4, по заявление вх. №. 53-00-325/22.02.2001 г., данни не следва 
да бъде предоставяна исканата информация. Това е така, доколкото не е налице 
изрично съгласие лице, чиито интереси биха се засегнали от исканата 
информация. Ето защо отказът на ответника по жалбата е постановен съобразно 
чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗДОИ, поради коего жалбата в тази й част следва да бъде 
отхвърлена. По отношение на исканата информация по т. 5 - да се предостави 
изготвеният въз основа на договорите, за които се иска информация, доклад по 
ОВОС настоящият съдебен състав намира, че такава следва да се предостави 
доколкото не са налице предпоставките на чл. 37, ал. 1 ЗДОИ. Ето защо 
обжалваното решение в тази му част следва да бъде отменено. 
 
По отношение на молбите вх. № 53-00-326/22.02.2001 г. и вх. № 53-00-
327/22.02.2001 г., мълчаливия отказ за предоставяне на информация по които, 
настоящият съдебен състав намира, че същите следва да бъдат отменени и 
преписката следва да се изпрати на административния орган за изпълнение на 
процедурата по чл. 29 ЗДОИ, доколкото ответникът по жалбата излага 
съображения, че не е ясно каква точно информация е поискана от него. 
 
Нормата на чл. 29 ЗДОИ предвижда, че в случай, че не е ясно точно каква 
информация се иска кли когато тя е формулирана много общо заявителят се 
уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена 
информация. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена 
информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане. 
 



В случай, че се иска информация, която засяга интересите на трети лица /в 
процесния случай се иска предоставяне на информация относно сключени 
договори с трети лица/, то следва да бъде изпълнена и процедурата по чл. 31 
ЗДОИ за поискване на разрешение от тези трета лица /след като същите бъдат 
уточнени/. 
 
Ето защо съдът намира, че обжалваните мълчаливи откази следва да бъдат 
отменени, а преписката да се изпрати на административния орган за уточняване 
на поисканата информация и за искане на съгласие от третите лица, в случай, че 
техни интереси се засягат от предоставянето на тази информация. 
 
Въз основа на тези мотиви съдът 
 
Р Е Ш И: 
 
ОТХЪРЛЯ жалбата на "Сдружение за дивата природа Балкани" срещу 
изпълнителния директор  на Изпълнителна  агенция  "Пътища"   срещу решение 
по преписка № 55-00-325-7/02.03.2001  г., по молба ЕХ. ,№  53-00-325/22.02.2001 
г. в частта му, с която е отказано да бъде предоставена исканата информация по т.  
1-4 от молбата, а именно - да се предостави информация относно договорът, 
сключен с италианската "фирма" SPEA Ingegneria Europea и съответната 
българска институция за проектиране на магистрала "Струма"; всички 
приложения й анекси към този договор; изготвените досега от СПЕА доклади, 
проучвания и проекти в изпълнение на този договор  и документите, 
удостоверяващи направените плащания по този договор. 
 
ОТМЕНЯ решение по преписка 55-00-325-7/02.03.2001 г., по молба вх. № 53-00-
325/22.02.2001 г. в частта му, с която е отказано да бъде предоставена исканата 
информация за изготвените доклади по ОВОС. 
 
ЗАДЪЛЖАВА Изпълнителна агенция "Пътища" да  предостави исканият доклад 
по ОВОС, изготвен във връзка с проектирането на магистрала Струма. 
 
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Изпълнителна агенция "Пътища" да се произнесе по 
исканата от "Сдружение за дивата природа-Балкани" с молби вх. № 53-00-
326/22.02.2001г. и № 53-00-327/22.02.2001 г. информация. 
 
ВРЪЩА преписката на на Изпълнителна агенция ’Пътища’’ за изпълнение на 
процедурата по чл.. 29 и чл,. 31 ЗДОИ, по молби молби вх, № 53-00-
326/22.02.2001 т. и № 53-00-327/22.02.2001 г. и съответно за произнасянето по 
тези молби. 
 
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-
дневен срок от датата на съобщението до страните за изготвянето му. 


