ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 19.05.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на деветнадесети май,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА
при участието на секретар Катерина Борисова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 32 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ ГЕНАДИЕВА
На именното повикване в 14,00 часа се явиха:
За жалбоподателя – Сдружение Гражданско движение „***“
гр.Видин, представлявано от Г.Б.Г. – председател на УС, редовно
призовани, се явява Г.Б.Г. – председател на УС.
За ответната страна – Административен ръководител на
Софийска градска прокуратура, редовно призовани, представител не
се явява.
От Софийска градска прокуратура е постъпило становище на
основание чл.154, ал.1 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК с вх.№
871/18.05.2020г./по факс и по пощата/, за даване ход на делото, с
изложени доводи по съществото на спора. Към становището са
приложени решения на ВАС, за сведение.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Г.Г. – председател на УС на ГД“**“: Моля да се даде ход на
делото.
Съдът намира,че липсват пречки за даване ход на делото, за
което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.
Делото е образувано по дело е образувано по жалба на
Гражданско движение „***“, гр.Видин против Решение по ЗДОИ от
09.01.2020г. с № 17842 / 2019г. на Административния ръководител –
Градски прокурор на Софийска градска прокуратура, в частта на
същото, с която не е предоставена исканата информация по въпросите
от т.3,т.4,т.5 и т.6 от заявлението, както и не е предоставена в пълнота
исканата информация по т.7 от същото.
Г.Г. – председател на УС на ГД“**“: Поддържам жалбата. Моля
да се приемат представените доказателства по делото. Представям
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становище от адвокат Д., с пълномощно към него и договор за правна
помощ и съдействие. Нямам искания, няма да представям нови
доказателства.
Съдът намира, че следва да приеме представените по делото
писмени доказателства и административна преписка, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА Решение по ЗДОИ от 09.01.2020г. с № 17842 / 2019г.
на Административния ръководител – Градски прокурор на Софийска
градска прокуратура, л.7 – л.10 по делото; писмена информация въз
основа на решение по реда на ЗДОИ на СГС, л.11 по делото;
ПРИЕМА административната преписка, както следва: Решение
по ЗДОИ от 09.01.2020г. с № 17842 / 2019г. на Административния
ръководител – Градски прокурор на Софийска градска прокуратура,
л.29 – л.32 по делото; писмена информация въз основа на решение по
реда на ЗДОИ на СГП, л.33 по делото; съобщение до СГП от
28.01.2020г., л.34 –л.35 по делото; Решение № 15/20.01.2020г. по
адм.дело № 289/2019г., л.36 по делото; писмо вх.№ 17842/19г. на АС –
Видин до Административния ръководител на СГП, л.37 по делото;
Решение № 172/13.12.2019г. по адм.дело № 289/2019г., л.38 –л.40 по
делото; писмо № 17842/13.01.2020г. на Административния
ръководител на СГП до Главен секретар при АГП, л.41 по делото;
искане вх.№ 17842/10.01.2020г. от Сдружение Гражданско движение
„***“ гр.Видин до Софийска градска прокуратура, л.42 по делото;
изпълнителен лист от 02.01.2020г., л.43 –л.44 по делото; Решение по
Закона за достъп до обществена информация № 17842/09.01.2020г. на
Софийска градска прокуратура, л.45 –л.48 по делото; писмена
информация въз основа на решение по реда на ЗДОИ на СГП, л.49 по
делото; изпратено решение по ЗОДОИ по електронен път на СГД“***“
от 09.01.2020г., л.50 по делото; Решение по Закона за достъп до
обществена информация № 17842/09.01.2020г. на Софийска градска
прокуратура, л.51 –л.54 по делото; писмена информация въз основа на
решение по реда на ЗДОИ на СГП, л.55 по делото; справка по решение
№ 17842/2019г., л.56 по делото; съобщение от 31.12.2019г. до
Административния ръководител на СГП, л.57 – л.58 по делото;
призовка от 15.10.2019г. до адм.д.№ 289/2019г. на АС – Видин, л.62л.63 по делото; Определение от 15.10.2019г. по адм.дело № 289/19г. на
АС – Видин, л.64 по делото; писмо № 17842/11.10.2019г. на
Административен ръководител на СГП до АС –Видин, л.65 по делото;
известие за доставяне от 11.10.2019г., л.66 по делото; съобщение от
30.09.2019г., л.67-л.68 по делото; Разпореждане от 30.09.2019г. по
адм.д.№ 289/19г. на АС –Видин, л.69 по делото; Жалба от Сдружение
Гражданско движение „***“ гр.Видин от 26.09.2019г., л.70 – л.73 по
делото; извадка за изпратено уведомление по ел.поща от 20.09.2019г.
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до СГП, л.74 по делото; уведомление от Сдружение Гражданско
движение „***“ гр.Видин до г-жа Емилия Русинова Административен ръководител на СГП с вх.№ 17842/20.09.2019г.,
л.75-л.76 по делото; писмо № 2583/27.08.2019г. на Върховна
административна прокуратура до г-жа Е. Р. – Градски прокурор на
София, л.77 по делото; Заявление от Сдружение Гражданско движение
„***“ гр.Видин до Върховна касационна прокуратура от 13.08.2019г.,
л.78 – л.79 по делото; писмо № 2583/27.08.2019г. на Върховна
административна прокуратура до г-жа Емилия Русинова – Градски
прокурор на София, л.70 по делото; извадка от ел. адрес за изпратено
заявление по ЗДОИ от 13.08.2019г., л.81 по делото; Заявление от
Сдружение Гражданско движение „***“ гр.Видин до Върховна
касационна прокуратура от 13.08.2019г., л.82-л.83 по делото; 2
бр.съобщения до Административен ръководител на
Софийска
градска прокуратура от 07.02.2020г. по адм.дело № 32/2020г. на АС –
Видин, л.84 – л.86 по делото;
ПРИЛАГА заявление вх.№ 358/06.02.2020г. от СГД“***“ до АС
– Видин, ведно с вносна бележка за внесена ДТ, л.17 – л.18 по делото;
писмо вх.№ 533/27.02.2020г. на Административния ръководител на
СГП до АС – Видин, л.22 –л.23 по делото.
ПРИЛАГА становище на основание чл.154, ал.1 от ГПК във вр. с
чл.144 от АПК с вх.№ 871/18.05.2020г./по факс и по пощата/ от
Софийска градска прокуратура.
ПРИЛАГА становище от адвокат К.Д.Д., договор за правна
защита и съдействие от 13.05.2020г. и пълномощно.
Г.Г. – председател на УС на ГД “**“: Нямам други искания.
Няма да соча други доказателства. Моля за ход на делото по същество.
Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
Г.Г. – председател на УС на ГД“**“: Моля да отмените, като
необоснован и неоснователен частичният фактически отказ на
Софийска градска прокуратура да ни предостави законосъобразно
изискваната от нас информация. От ГД „**“, изразяваме своето
убеждение, че институциите, особено тези, които са част от
съдебната система, трябва стриктно да спазват законодателството.
Подобни откази, които са необосновани и неоснователни, не само
нарушават нашите права за достъп до информация и упражняване на
граждански контрол върху управлението на страната, а и водят до
ерозиране на доверието на гражданите в институциите и в частност
съдебната система, което е недопустимо.
Сдружение Гражданко движение“***“ счита аргумента на
административния орган, че исканата от нас информация изисква
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допълнителни усилия, за да бъде предоставена, за неоснователен,
тъй като в ЗДОИ достатъчно и необходимо условие за предоставяне
на информация, изисквана по законовия ред, е тя да бъде създадена
и съхранена от органа. Софийска градска прокуратура не отрича, че
е създала и съхранила тази информация, която ние сме поискали, а
само твърди, без да го доказва по какъвто и да е начин пред съда и
пред нас, че предоставянето ѝ изисква допълнително усилие.
ГД“***“ вярваме, че чиновническият мързел, не е аргумент за отказ
от спазване на закона. Моля да ни присъдите и разноските по делото.
Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с
решение в законоустановения срок.
Протоколът написан в съдебно заседание, в 14,30 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР:
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