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Уважаема госпожо Манолова,
Във връзка с горецитираното писмо и исканията Ви в него на основание чл. 17, ал. 1,чвъв
връзка с чл. 3, ал. 2, т.

1

от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), ”изразяваме

следното становище:
От една страна, считаме че обхватът на информацията и субектите, посочени в писмото
Ви, не попадат в приложното поле на ЗДОИ.
От друга страна, съгласно чл. 9, ал.

1

от ЗДОИ обществената информация

бивапдва

вида -

официална и служебна. Официална е информацията, която се съдържа в актовете
на държавните
'ОРГЗНИ

(чл.

И

на органите На

МССТНОТО СЗМОУПІЈИВЛСНИСПІЈИ ОСЪЩССТВЯВЕІНС

на

ТСХНИТС ПРЗВОМОЩИЯ

1-0

от ЗДОИ), а служебна е информацията, 'която се събира, създава н съхранява във връзка с
официалната информация, както и по повод дейността на органите и
техните администрации

на

(чл. 11 от ЗДОИ).
В настоящия случай част от исканата
от Вас информация касае информация и отношения
с трети лица, които са 'защитени от закона. Търговските отношения между „Топлофикация

София” ЕАД и адвокатски дружества и сдружения,
има частен характер, поради което достъп до
нея не се дължи (така Решение по адм. д. 8716/2007 г. на ВАС), тъй като не попада в обхвата на
понятието „обществена информация”. Също така исканата информация, например относно
размера на
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включват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е ИдеНТИфНЦИраІ-ІОили може
да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или
повече специфични признаци (чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни), т. е. и три
имена, трудово възнаграждение, .което се свързва с икономическ та му идентичност, същите са
защитени от Закона за защитана личните данни и не Ви сесле
. Това е цотвърдено и в
Решение по адм. д. 2527/2006 г. на ВАС, където е прието,
че когато се касае за конкуренция на
КОНСТИТУЦИОННО ЗЗІСРСПСІ-ІИТС права
на обществена информация И на защита На ЛИЧНИТЗ данни,
при което едното от тях следва да отстъпи пред другото. Съгласно волята на законодателя и
изричната разпоредба на чл. 2, ал.

5

от' ЗДОИ, законът не се прилага за достъпа до лични данни.

„Топлофикация София” .ЕАД е търговско дружество, като правата
на едноличен
собственик на капитала се упражняват от Столичен общински
съвет. Дружеството не е държавен
орган, негово териториално звено или орган на местната власт.
Също така съгласно разпоредбитена ЗДОИ,
задължено лице са физически и юридически

лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания
държавен бюджет и сре ва от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския
съюз по проекти и програми. Тук следва да се отбележи, и че исканата
от Вас информация не

касае дейности финансирани по този начин, което на още едно самостоя
изключва прилагането на ЗДОИ.
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