РЕШЕНИЕ
гр.Монтана,22.07.2002г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Окръжен съд-Монтана, гражданска колегия в публичното
заседание на петнадесети юли през 2002 год. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЛЮДМИЛА ДРАГОМИРОВА
ЧЛЕНОВЕ:АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ
НИКОЛИНА ЕЛЕНКОВА
при секретаря Петранка Александрова и в присъствието на прокурора Олег
Димитров, като разгледа докладването от съдията Драгомирова по адм.д. №379
по описа за 2001 год. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.40 от Закона за достъп до обществена информация.
Образувано е по жалба на Кирил Линков Григоров-управител на "МАКИ” ООД
гр.Берковица срещу заповед № РД-15-426/30.10.2001 год. на кмета на Община
Берковица в частта, с която е отказан достъп до документите, касаещи
собствеността на посочения в искането обект и съответна информация за
оценки на вещи лица с мотиви, че същите не представляват обществена
информация по смисъла на чл.2 от ЗДОИ. Оплакванията са за
незаконосъобразност. Жалбоподателят поддържа, че актовете за общинска
собственост се създават по повод дейността на кмета и общинската
администрация и попадат в кръга на служебната информация - чл.11 от ЗДОИ,
до която достъпът е свободен, а съгласно чл.62 от ЗОС всеки има достъп до
актовете за общинска собственост. По същество поддържа, че правилникът за
прилагане на ЗОС не урежда особена процедура по осъществяване на достъпа
до актовете за общинска собственост и поради това на общо основание следва
да се приложи процедурата, уредена в ЗДОИ.
Ответникът по жалбата не взема становище.
Представителят на прокуратурата дава становище за основателност на жалбата.
Доказателствата по делото са писмени.
Съдът, като взе предвид оплакванията в жалбата във връзка с доказателствата
по делото и становищата на страните, приема следното:
По делото няма данни кога обжалваната заповед е съобщена на жалболодателя,
поради което съдът приема, че жалбата е подадена в законовия срок и е
процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.
От доказателствата по делото е видно, че със заявление с вх. № РД-94-К1/23.10.2001год. жалбоподателят е поискал достъп до обществена информация,
касаеща документа за собственост на процесния обект - бунгало в м.
"Ашиклар”, за провеждане на търгове и конкурси във връзка с продажбата му и

за оценки на вещи лица за стойността на обекта и терена. Жалбоподателят е
получил разрешение за осигуряване на достъп до посочената в т.2 от
заявлението информация, а по т.3 - отказ, който не е обжалван. Същите не са
предмет на настоящето производство. Обжалван е отказът да бъде осигурен
достъп до актовете за общинска собственост за процесния обект.
С чл.62, ал.2 от ЗОС действително е прието, че актовите книги за общинските
имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях, но с този текст е
прието и че това се извършва при условията и по ред, определени в правилника
за прилагане на закона. С разпоредбите на чл.40 от ППЗОС са уредени
условията и реда за извършване на такива справки - както за подаване на
искане, така и за извършване на съответната справка, евентуално издаване на
служебно удостоверение или копие от акта. Тази дейност е във връзка с
административното обслужване на гражданите и юридическите лица и в тези
случаи намират приложение разпоредбите на ЗОС, ППЗОС и ЗАОФЮЛ,
изключващи прилагане реда на ЗДОИ, което е и изрично уредено с
разпоредбите на чл. 4, ал.1 и чл.8 т.1 от ЗДОИ. При това положение отказът се
явява законосъобразен и подадената срещу него жалба следва да бъде
отхвърлена.
Водим от гореизложеното, Окръжният съд
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кирил Линков Григоров - управител на "МАКИ"ООД
гр.Берковица, ул."Ст.Стамболов"№30 срещу заповед № РД"15-426/30.10.2001
год. на кмета на Община - Берковица в частта, с която е отказан достъп по реда
на ЗДОИ до документите, касаещи собствеността на бунгало "Ашиклар",
намиращо се в същата местност в землището на гр.Берковица, като
неоснователна
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението
на страните, че е изготвено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

