ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 7501
София, 25.07.2002
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в
съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди и втора година в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
ЧЛЕНОВЕ: МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЖАНЕТА ПЕТРОВА
при секретар Ани Кръстанова и с участието
на прокурора Анна Банкова изслуша докладваното
от съдията ЖАНЕТА ПЕТРОВА
по адм. дело № 2564 / 2002.
"Сдружение за дивата природа- Балкани" със седалище София е подало частна
жалба срещу определението от 30.10.2001г. по адм.дело №882/2001 г. по описа
на Софийския градски съд за прекратяване на производството по делото поради
недопустимост на подадената жалба срещу мълчаливия отказ на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция "Пътища" за предоставяне на достъп до
обществена информация.
Срещу определението за прекратяване е била подадена частна жалба и от
изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Пътища" с искане за
неговото отмяна и връщането на делото за решаването му по същество.
Върховният административен съд като провери правилността на обжалвания
съдебен акт намира жалбите за основателни.
Със заявление вх.№ 53-00.325/22.02.2001 г., адресирано до изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция "Пътища" при Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, "Сдружение за дивата природаБалкани" поискало достъп до информация, засягаща проектирането на
магистрала Струма, в частност, условията на сключения договор за проектиране
между съответната българска институция и италианската фирма Spea Ingegneria
Europea, както и изготвените във връзка с изпълнението на договора доклади,
проучвания и проекти.
С писмо от 2.03.2001 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
"Пътища" е бил направен отказ за предоставяне на исканата информация.
За да прекрати производството по делото, Софийският градски съд приел, че
жалбата на сдружението срещу мълчаливия отказ на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция "Пътища" била преждевременно подадена. Към момента
на постъпването й в съда не бил постановен мълчалив отказ на
административния орган. При положение, че не бил издаден административен
акт, липсвала основна процесуална предпоставка, обуславяща произнасянето на
съда в рамките на предмета, предвиден в чл.41, ал.3 от Закона за
административното производство.
Определението за прекратяване на образуваното производство е неправилно.
Съгласно чл. 28, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация
заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат не по-късно от

14 дни след датата на регистриране. Четиринадесетдневният срок за
произнасяне по заявлението на "Сдружение за дивата природа -Балкани" е
изтекъл на 8.03.2001 г. При липсата на данни за получаване на писмото,
съдържащо изричния отказ на административния орган, следвало е да се
приеме, че по подаденото на 22.02.2001 г заявление на сдружението за достъп
до обществена информация е бил постановен мълчалив отказ. Съдът неточно се
е позовал на възможността за удължаване на срока по чл.31 ЗДОИ, като е
извършил преценка на времето за постановяване на мълчалив отказ в рамките
на удължения с 14 дни срок. Съдът не е съобразил, че законът въвежда
изискване за уведомление на заявителя при удължаването на срока или при
препращането на заявлението. Макар това изискване да не се съдържа в нормата
на чл.31 ЗДОИ, правилото следва да се приложи и в този случай поради
сходството му със случаите, в които то е уредено изрично.
При липсата на съобщение за удължаване на срока следва да се счете, че има
мълчалив отказ, ако органът не се е произнесъл по подаденото по Закона за
достъп до обществена информация заявление в течение на 14 дни от датата на
неговото регистриране.
Подадената до съда на 22.03.2001 г. жалба на "Сдружение за дивата природаБалкани" жалба има действителен предмет, какъвто е постановения по чл.14
ал.1 ЗАП индивидуален административен акт , поради което съдът дължи
произнасяне по нея. Определението за прекратяване на производството е
незаконосъобразно и следва да се отмени. Делото следва да се върне на
Софийския градски съд за произнасяне по същество по подадената от
"Сдружение за дива природа - Балкани" жалба.
По изложените съображения и на основание чл.217, ал.2 ГПК във връзка с
чл.11ВАС, Върховният административен съд
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯВА определението от 30.10.2001 г. по адм.дело № 882/2001 г. по описа
на Софийския градски съд, с което производството по делото е било
прекратено.
ВРЪЩА делото на Софийския градски съд за произнасяне по същество по
подадената от "Сдружение за дивата природа- Балкани" жалба срещу
мълчаливия отказ на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
"Пътища" за предоставяне на достъп до обществена информация по молба вх.
№53-00-325 /22.02.2001 г.
Определението не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Александър Еленков
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Марина Михайлова
/п/ Жанета Петрова

