РЕШЕНИЕ
гр. Благоевград
В ИМЕТО НА НАРОДА
Окръжен съд - Благоевград, в открито заседание на двадесети май през две
хиляди и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСЕН ВАСИЛЕВ
ЧЛЕНОВЕ: НАДЯ УЗУНОВА
ВЛАДИМИР КОВАЧЕВ
при участието на секретаря Цветанка Самарджиева и прокурора Тодор
Мерджанов, разгледа докладваното от младшия съдия Владимир Ковачев Адм.
дело № 87/2002 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното.
Производството е по реда на чл.ЗЗ - 45 от ЗАП вр. чл.40, ал.1 от ЗДОИ.
Образувано е по жалба на Росен Лозанов Алексов от гр.Благоевград,
ул."Кръстьо Асенов" № 5, срещу мълчаливия отказ на кмета на Община
Благоевград за предоставяне на достъп до обществена информация относно
общинската субсидия за Зоопарк - Благоевград и състоянието на женската
кафява мечка. В жалбата се твърди, че атакуваният мълчалив отказ е
незаконосъобразен, излагат се съображения за това и се иска отмяната му и
задължаване на административния орган да предостави достъп до исканата
обществена информация.
Окръжен съд е приел по делото писмени доказателства.
Жалбоподателят се явява лично пред съда и поддържа жалбата си.
Представител на Община Благоевград не се явява.
Прокурорът от Окръжна прокуратура - Благоевград предоставя на съда.
Окръжен съд, след като прецени материалите по делото, намира следното.
Жалбата е подадена в срок и е допустима. Същата, обаче, е неоснователна.
Контролът на съда за законосъебразност на административния акт следва да
бъде проведен по предвидения в чл.41, ал.З от ЗАП ред, а именно: издаден ли е
от компетентния орган и в съответната форма, спазени ли са
процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и
съобразен ли е с целта на закона.
В настоящия случай жалбоподателят Алексов твърди, че е налице мълчалив
отказ на кмета на Община Благоевград за предоставяне на достъп до
обществена информация относно общинската субсидия за Зоопарк Благоевград и състоянието на женската кафява мечка. По делото, обаче, е
представено писмо от Община Благоевград до жалбоподателя, с данните от

което, според Окръжен съд, му се предоставя исканата обществена информация.
В споменатото писмо е изрично посочен размерът на общинската субсидия за
отглеждане и изхранване на животните в Зоопарк - Благоевград за 2001 г. - 18
300 лв., посочено е също така, че средствата за ветеринарно обслужване са
вместени в графата "Външни услуги" и са в удовлетворителна степен за
профилактични /пролетно - летни и есенно - зимни/ третирания, както и за
възникнали спешни случаи. В писмото са упоменати и причините за смъртта на
женската кафява мечка - възрастта й /над 37 години/ и хеморатичният инфаркт.
Горното налага жалбата на Росен Алексов да бъде отхвърлена, като
неоснователна.
Воден от всичко, изложено до тук, и на основание чл.42, ал.1. предл.последно от
ЗАП вр. чл.40, ал.1 от ЗДОИ, Окръжен съд –Благоевград
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА, жалбата на Росен Лозанов Алексов от
гр.Благоевград, ул.’Кръстьо Асенов" № 5. подадена срещу мълчаливия отказ на
кмета на Община Благоевград за предоставяне на досгъп до обществена
информация относно общинската субсидия за Зоопарк Благоевград и
състоянието на женската кафява мечка.
Настоящото решение подлежи на обжалване и/или протестиране в 14 - дневен
срок от съобщаването, че е изготвено, пред Върховния административен съд на
Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

