РЕШЕНИЕ
гр. ВРАЦА, 26.06.2002 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Врачанският окръжен съд, административно отделение в публичното заседание на 19 април
през две хиляди и втора година в състав:
Председател:Мария Аджемова
Членове: Иван Раденков, Мирослав Досов
при секретаря Христина Цекова и в присъствието на прокурора Дилков, като разгледа
докладваното от съдия Досов по адм. дело N44 по описа за 2002 год. , за да се произнесе, взе
предвид следното:
Иван Нецов Найденов от гр. Враца, с ЕГН 3709131960, е обжалвал отказ на секретаря на
Община Враца, обективиран в писмо изх. N3/02.01.2002 год. , да му предостави достъп до
екологична карта от 29.10.2001 год., изготвена от инж. Иван Исаев. Посочва, че със
заявление от 05.12.2001 год. , регистрирано с вх. N3/05.12.2001 год., е отправил искане да му
бъдат предоставени документи, свързани с построяването на бензиностанция в кв. 44а по
плана на гр. Враца с инвеститор "Лукойл-България"ЕООД. Три от исканията му са били
удовлетворени, а на четвъртото е получил отказ, мотивиран с изрично несъгласие на
"Лукойл-България” ЕООД.
Излага доводи както за нищожност, така и за незаконосъобразност, като при втората
хипотеза прави искане отказа да бъде отменен, а Община Враца задължена да му предостави
поисканата информация.
Община Враца чрез пълномощник, е оспорила жалбата, без да изложи съображения по
същество.
Третото заинтересовано лице "Лукойл-България"ЕООД не е ангажирало становище и
представител.
Окръжна прокуратура-Враца, чрез участвуващия по делото прокурор, е дала мнение за
неоснователност на жалбата.
Производството е по реда на чл. 40, ал. 1 от "Закон за достъп до обществена информация"
(ЗДОИ).
По делото е приложена админстративната преписка, образувана въз основа на заявлението
от 05. 12. 2001 год.
След анализ на доказателствата, във връзка с доводите и съображенията на страните, съдът
приема за установено от фактическа и правна страна следното:
Жалбата е подадена в срок и е процесуално ДОПУСТИМА.
Разгледана по същество, същата е и ОСНОВАТЕЛНА. Съображения:
Със заявлението от 05.12.2001 год. жалбоподателят е поискал да му бъде предоставена
екологична карта от 29.10.2001 год. , изготвена от инж. Иван Исаев. С писмо изх.
N3/12.12.2001 год. секретаря на Община Враца го е уведомил , че съгласно чл. 31, ал. 1-4 от
ЗДОИ е поискал съгласие от третото лице. С писмо изх. N10046/18.12.2001 год. третото лице
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Последвало е писмо изх. N3/02 .01.2002 год., с което Иван Найденов е уведомен за отказа на
"Лукойл-България" да даде съгласие за предоставяне на информация и по същество Община
Враца му е отказала достъп до исканата информация.
Настоящият състав на ВОС намира този отказ за постановен от компетентен орган, предвид
приложената на стр.23 от делото Заповед N300/23.03.2001 год., с която секретарят на
Община Враца е изрично упълномощен.
Но той е незаконосъобразен дори само на едно основание - не е мотивиран. В мотивите към
отказа си упълномощеното длъжностно лице е следвало аргументирано да посочи с какво
искането на жалбоподателя засяга или би могло да засегне интересите на "Лукойл-България"
ЕООД, за да е необходимо изрично съгласие на дружеството. Такива доказателства не са
ангажирани от Община Враца, в чиято тежест е установяването на този факт, и в хода на
съдебното производство.
Предвид горното и на основание чл. 41 от ЗДОИ, съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯВА ОТКАЗА на Секретаря на Община Враца, обективиран в писмо изх. N3/02. 01.
2002 год. , КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ВРЪЩА административната преписка на Община Враца, като я задължава чрез
компетентния орган да предостави на Иван Нецов Найденов от гр. Враца, с ЕГН 3709131960
достъп де екологична карта от 29.10.2001 год., изготвена от инж. Иван Исаев.
УКАЗВА на жалбоподателя да изпълни задължението си по чл. 26, ал. 1 от ЗДОИ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14дневен срок от уведомяването на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

