ЧРЕЗ КМЕТА НА БЕРКОВИЦА
ДО ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА
АДМИНИСТРАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ

ЖАЛБА
от
Кирил Линков Григоров,
Управител на “МАКИ” – ООД
гр. Берковица, ул.”Ст. Стамболов” 30
СРЕЩУ
Заповед № РД ........./31.10.01г.
на кмета на Берковица
на основание чл.41 ал.1 от ЗДОИ вр. с
чл.33 от ЗАП
Уважаеми Г-да /Г-жи/ Съдии,
Обжалвам в срок заповед № ......../31.10.01г. на кмета на Берковица в частта
й, в която ми се отказва достъп до поискани от мен документи /т.2 от заповедта/.
Със заявление от 23.10.01г. поисках достъп до документи, отнасящи се до
бунгало Ашикдар. В законоустановения срок бе издадено решение по смисъла на
ЗДОИ /обжалваната заповед/, в което част от искането ми бе приета за основателна
и уважена, а друга част – отхвърлена. Според т.2 от обжалваната заповед
документите, касаещи собствеността на обекта, както и съответните оценки на
вещи лица, не представляват обществена информация по чл.2 от ЗДОИ. Заповедта
получих на 1.11.2001г.
Обжалваната заповед е незаконосъобразна. Недопустимо е тълкуване на
закона в смисъл, че дефиницията за обществена информация се формулира във
всеки отделен случай от нечия субективна преценка за това коя информация е
свързана с обществения живот и дава възможност за съставяне на мнение. Още помалко законът допуска тази преценка да се прави от самия този, за чиято дейност
информацията дава възможност да се състави мнение и който е длъжен да я
предоставя.
ЗДОИ дава обективно определение на обществена информация – чл.9 ал.1
определя коя информация е свързана с обществения живот и дава възможност да се
състави мнение за дейността на задължените субекти – това е официалната и
служебната информация.
Актовете за общинска собственост се създават по повод дейността на кмета
и общинската администрация, следователно попадат в кръга на служебната
обществена информация - чл. 11 от ЗДОИ, а достъпът до такава информация е
свободен.
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Съгласно ЗОС всеки има право на достъп до актовете за общинска
собственост.
Според чл.7 ал.1 от ЗДОИ достъпът до обществена информация може да
бъде ограничен само при наличието на държавна или друга защитена от закона
тайна. Такава не е налице в случая, доколкото ЗОС не предвижда такава, нито
такава се твърди в обжалваната заповед.
Предвид и на основание горното моля Уважаемия Съд да признае правото
ми на достъп до поисканата информация и да измени заповедта в обжалваната част,
като задължи кмета на Берковица да ми предостави достъп до поисканата
информация.
Приложения: 1. заявление за достъп от ...... 2. заповед № ............
3. кв. за платена д.т. 4. препис от жалбата и приложенията за
ответника

С уважение:
/К. . Григоров/

