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Застъпниците в страната: Носител на "Златния ключ" подхвана и харченето на Европейските 
пари 

Стела Ковачева, координатор на ПДИ за област Разград

Център на неправителствените организации в Разград подаде 
заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 
това как общината ще изхарчи 3,5 млн. лв., отпуснати от Европейския 
съюз (ЕС) за художествената галерия в града. 
Докато властта у нас плете крака под звуците на унищожителната 
сирена от Брюксел, неправителственият сектор пак се оказа по-бърз 
от държавата в стремежа да се защити обществения интерес. 
В момент, когато управниците ни до един обясняват, че се грижат 
денонощно за правилното и честно изразходване на средствата от 
оперативните програми на ЕС, а еврочиновниците ги обвиняват в 
обратното, гражданска организация от Разград реши да тества 
готовността на местното управление да работи прозрачно.  

Центърът на неправителствените организации в града, който вече има в актива си над 70 
заявления, подадени по ЗДОИ, вече използва възможностите на закона, за да осветли 
чиновническите действия, свързани с харченето и на европейските пари. 
През ноември тази година организацията, носител на наградата „Златен ключ” за 2007 година, 
изпрати питане до кмета на Разград Денчо Бояджиев, с молба да получи пълния набор от 
документи, свързани с проекта за обновяване на художествената галерия „Илия Петров”, 
средствата за който ще бъдат отпуснати от Оперативната програма „Регионално развитие” на 
ЕС. 
„Моля, на основание чл. 24 от ЗДОИ да получа информация за Проект за реконструкция на 
галерията, сключения договор за финансиране с всички приложения към него, включително 
планове, скици, бюджет и таблици към него. 
Считаме, че документите са от голяма важност за местната общност и засягат системата на 
управление на общинската собственост и финанси. Допълнителен аргумент да се надяваме на 
положителен отговор е и обстоятелството, че общината е носител на сертификата ISO9000, като 
община със световни стандарти за прозрачно управление.” 
Как ще реагира общинската управа на N-тото питане, отправено в последните осем години към 
нея, още не е ясно. Досегашната практика сочи, че на всеки пореден въпрос на упоритото НПО 
- властимащите отвръщат с познатата мъртва хватка: „Искаме да ви кажем, но засягаме 
интересите на третата страна, която иска нещата да останат в тайна”. 
Сега обаче добре смазаният механизъм на чиновническата наглост няма как да проработи. 
Първо, защото коварната вратичка в закона, която бранеше не обществото, а тези, които се 
възползваха от неговата безпомощност и харчеха публичните ресурси по свое осмотрение, вече 
е затворена. С последната промяна в ЗДОИ интересите на третата страна останаха в историята. 
Затова кметството вече не би могло да се позове на желанието на фирмите изпълнителки на 
обществените поръчки за 3,5 млн. лв. - харченето да остане в тайна. Няма как властта да се 
скрие и зад желанието на донора, сиреч на ЕС, защото точно той иска и настоява за истинска 
прозрачност при усвояването на европарите. 
Ако отговорът дойде точно и навреме, това ще е добър знак за нов подход и сигнал за модерно 
управление. Ако кметската управа реагира с познати или новоизмислени умопостроения, 
съчинени с цел да се прикрият нелицеприятни истини, значи нещата, въпреки европейските 
сертификати, си остават по нашенски.  
Което със сигурност ще бъде повод Центърът на НПО в Разград да започне поредното си 
съдебно дело по ЗДОИ. И все така, до победата…..  
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Коментар на не-юриста: За достъпа, за органите, за съда и за още нещо 
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ  
 

Дали медиите са трети лица? Те не бяха ли 
коректив на властта?
Този коментар е по повод на Решение № 10962, 
София, 22.10.2008, на Върховния 
административен съд (ВАС) по дело № 
1660/2008 на сдружение „Център на 
неправителствените организации в Разград” 
срещу решението на Административния съд в 
Разград. 
Върховният административен съд отсъди в 
полза на НПО по повод искане, идентично на 
журналист от Ловеч за достъп до информация 
за изплатените от общинския бюджет средства 
на медии за публикуване на обществена 
информация.  
Съдът правилно е решил, че след като и 
средствата за масова информация са задължени 

да предоставят информация по ЗДОИ, тяхното съгласие като трети лица не би 
трябвало да бъде искано.  
Ако оставим настрана радостта от победата и се вгледаме в решението на съда, 
възникват няколко въпроса: 
1.Ако медиите не бяха задължени да предоставят информация, както е във всички 
нормални закони за достъп до информация в света (чети – закони, съответстващи на 
стандартите), тогава какво? 
2.Има данни, че Община Разград има своя интернет страница и спокойно може да 
качва в нея цялата обществена информация, която трябва да съобщи и обнародва, 
за да „изпълни конституционните си задължения за управление в интерес на 
гражданите на самоуправляващата се общност (чл. 140 от Конституцията на 
Република България)”. Тогава и медиите ще са равнопоставени, за да изпълняват 
техните пък обществени функции. 
3.Не беше ли по-просто да се каже, че когато се използват пари на данъкоплатците 
и става въпрос за пари от бюджета, третите лица нямат кой знае какви права да 
претендират да им се пазят тайни. 
4.Не беше ли по-просто да се каже, че с това решение съдът задължава кмета на 
Разград да предостави исканата информация, вместо да върне на кмета преписката, 
за да „приложи материалния и процесуалния закон в съответствие на указанията на 
съда”. 
Нали за никого не е тайна, че има фаворизирани медии и на местно и централно 
равнище и някои от тези медии, особено на местно равнище, са свързани по един 
или друг начин с управляващите или техните партийни централи. Защо да не вземат 
някой лев, след като това ще бъде тяхната добре пазена от същите управляващи 
тайна. 
Да се чудим ли след това, защо тази година България се нареди на 59 място в 
Индекса на свобода на медиите на „Репортери без граници” (173 страни) и се 
споменава в доклада като най-лошия пример на страна в Европа, в която корупцията 
влияе на свободата на изразяване и мнение, нищо че те са гарантирани от 
Конституцията?  
Дали кметът на Разград ще изпълни решението на ВАС?
Решение на ВАС № 12621, София, 24.11.2008 г. (  68 Kb) 
 
Отново Разградският административен съд. Моите уважения към съда като 
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институция, но не мога да се изпълня с уважение специално към Административния 
съд в Разград. Систематично и последователно този съд защитава кмета, 
изпълнителната власт в общината, медии и фирми, близки до тази власт.  
Сега става въпрос отново за обществени пари, но предоставени на фирми за 
извършване на определена дейност, т.н. публично-частно партньорство. Пак кметът 
се е позовал на третите лица и пак не иска да предостави информация, макар от 
него да се иска нещо, което е в задълженията на администрацията, избирала 
фирмите: „формулярите за кандидатстване с приложенията за всеки проект” и 
„решенията на комисията по разглеждане на всеки един проект”. 
Вие виждате ли някъде някакви трети лица?- очевидно обаче кметът ги е видял.  
Съставът на ВАС, разглеждал жалбата на НПО „Център на неправителствените 
организации в гр. Разград”, се е подразнил от упоритата защита на „третите лица” и 
се е произнесъл по-определено – макар че пак основният аргумент е формален или 
пък изразява уважение към аргументите на кмета:  
„В хода на делото не са представени каквито и да е било доказателства, 
обосноваващи извод, че предоставянето на търсената от заявителя обществена 
информация, която се отнася до трети лица засяга интересите им по-начин, който да 
обоснове необходимост от изричното им съгласие – наличие на търговска, 
производствена тайна или друго законово защитено от публичен достъп 
обстоятелство.”  
Този път обаче съдът в решението си се произнася много ясно: 
„ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Разград в 14-дневен срок от влизане в сила на 
настоящото съдебно решение да предостави достъп до търсената обществена 
информация.” 
А да го видим сега КМЕТА на Разград дали ще изпълни решението на Върховния съд. 
Дали и той ще прояви уважение към съда. Ако – не, да се чудим ли защо спират 
парите от ЕС? 
 


