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одобрен от Министерство на образованието и науката за сградата на училището и е 

на стойност 136 820 лв. 

 Изрично съм посочил, че „Предпочитаната форма за предоставяне на 

достъп до исканата информация е писмен на горепосочения адрес или на място в 

сградата на Община Враца, където ще направя необходими копия срещу заплащане 

от мен.“ 

 Административния орган Община Враца чрез РЕШЕНИЕ №42 от 

12.01.2022г. на Община Враца, уважава искането ми за достъп до информацията, но 

ми отказва формата на достъп чрез предоставяне на копия от проекта, цитирам: 

„Като се взе предвид същността на Инвестиционния проект, се установи, че 

предоставянето на информация под формата на копия може да доведе до 

възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване 

на авторски права, поради което на основание чл. 27, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3 

от ЗДОИ, ОПРЕДЕЛЯМ форма за предоставяне на достъп до информацията по т. 

1 „преглед на информацията - оригинал или копие“.“ 

 На основание чл.4 ал.1 от Закона за достъп до обществена информация 

имам право на достъп до поисканата информация чрез предоставяне на копия от 

проекта, в случая на хартия, а правното основание за отказ по чл. 27, ал. 2 във връзка 

с ал. 1, т. 3 от ЗДОИ е немотивирано и незаконосъобразно поради факта, че 

Законодателя е предвидил в чл.27, ал.1, т.3 на ЗДОИ предпоставка за установяване 

на конкретно обстоятелство по наличие на възможност за неправомерна обработка 

на информацията или нарушение на авторското право. А ответната страна Община 

Враца не предоставя конкретни мотивирани факти и обстоятелства съгласно чл.27, 

ал.1, т.3 на ЗДОИ и изтъква хипотеза или вероятност това да се случи. 

 По такъв начин отказа за предоставяне на копия от инвестиционния 

проект, като се определя единствена форма на достъп от информацията „преглед на 

информацията - оригинал или копие“ е незаконосъобразно. 

 Като допълнителни мотиви по жалбата ми предоставям следните факти и 

обстоятелства: Аз живея в непосредствена близост до училището предмет на 

Инвестиционния проект и ми направи впечатление, че сградата на физкултурния 

салон не е обновена, не е топлоизолирана от вън. От задната страна на сградата 

мазилката е компрометирана в значителни участъци, което освен, че не изглежда 

естетически добре което е в ярък контраст с основната сграда, то е и енергийно не 

ефективно. Не се покриват целите, които би следвало да се покрият априори според 

изготвения проект за повишаване мерките на енергийната ефективност за основната 

сграда, поради факта, че физкултурния салон се използва, част е от образованието на 

децата и по такъв начин се явява неразривно свързан от основната сграда към която 

е насочен основно проекта и за което са похарчени 136 820 лв. народни пари. 

 През зимата се харчат повече пари за отопление, а през лятото се създават 

некомфортни условия за физическа активност на децата поради високата топлина 

или се отделят отново повече разходи за климатизиране на сградата, което освен, че 

натоварва излишно местния бюджет, води и до влошаване на качеството на 

физическото образование на децата. 

 Поради тази причина възникват обществени въпроси относно 

прозрачността и отчетността на субектите по чл.3, ал. 1 от ЗДОИ, в случая 
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служителите на община Враца по изготвяне и прилагане на въпросния 

Инвестиционния проект във връзка с мотиви относно взимането на решения от тях 

за евентуално действие или бездействие имащо отношение към незаконосъобразно 

или нецелесъобразно служебно поведение. 

Аз поставих въпрос на дистанционното заседание на Общински съвет – 

Враца (ОСВ) на 26 октомври 2021г., като се включих в т. 17. „Питания на граждани“ 

и попитах, цитирам: „… защо не ми отговаряте на тези въпроси по обективен 

начин и аз питам къде е тази прозрачност? Как ще бъде включена Община Враца в 

тези мерки за Антикорупция, нали за прозрачност, като лъжете вие за обществени 

проблеми тука?!? И аз питам какво се крие … това училище 2017г., когато му се 

направи ремонт за енергийна ефективност, защо не е направено и на тази сграда 

отзад? Какво е порутено и от пред е само боядисано! А аз съм свидетел, нали 

живея тука от среща. Как се смениха всичко, е тука сградата е перфектна! Защо 

физкултурния салон не е обновен? Това е. Това са ми въпросите.“ Копие от 

заседанието се намира на интернет адрес 

https://www.youtube.com/watch?v=lCDSauNYRZw  

Същите въпроси ги поставям и следващия месец отново на 

дистанционната сесия на ОСВ, на 30.11.2021г., а в същия ден преди включването ми 

получих писмо от кмета на гр. Враца, г-н Каменов №Z-1291(1)/29.11.2021г., където 

пише, цитирам: „Санирането на физкултурния салон не е предмет на реализирания 

проект.“ 

 С това по никакъв начин не се отговаря на обществения интерес защо 

физкултурния салон не е включен в реализирания проект, а според Допълнителни 

разпоредби на ЗДОИ, § 1. т. 5 и 6 е налице в случая "Надделяващ обществен 

интерес". 

Въпреки, че не е мотивирано от Община Враца, по такъв начин 

евентуални предпоставки за наличие на авторски права свързани с предоставяне на 

съгласие от трето лице като задължен субект, относно ограничаване на искането ми 

за предоставяне на форма като копия от Инвестиционния проект е 

незаконосъобразно отново съгласно чл.31, ал.5 от ЗДОИ. 

Така според изтъкнатото до тук и факта, че за осъзнаване и разбиране в 

същността на Инвестиционния проект по Въвеждане на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност в НУ „Св. Софроний Врачански“ през 2017 г. на 

стойност 136 820 лв. е повече от необходимо предоставяне на копия на хартиен 

носител от проекта поради извършване на количествени пресмятания съгласно не 

малката конкретна сума обществени пари, което е невъзможно да се извърши на 

място с ограничение във времето и престой в сградата на Община Враца. 

Въз основа на гореизложеното, моля Уважаемия Съд ДА ОТМЕНИ 

Решение №42 от 12.01.2022 г. на Община Враца относно исканата обществена 

информация за Инвестиционен проект по Въвеждане на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност в НУ „Св. Софроний Врачански“ през 2017 г. на 

стойност 136 820 лв. на Община Враца, в частта му относно определяне на форма за 

достъп САМО до „преглед на информацията – оригинал или копие“ и да реши 

делото по същество. ДА ПРИЗНАЕ правото ми на достъп до поисканата 

информация във форма заверено или обикновено копие на хартиен носител и да 

https://www.youtube.com/watch?v=lCDSauNYRZw
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ОСЪДИ ответника да ми я предостави в поисканата форма на достъп като изпратите 

преписката до Кмета на Община Враца за ново произнасяне по Заявление №94000- 
17447/29.12.2021г. на Петър *** Вълкачовски. 

Моля също така на основание чл.143, ал.1 от АПК да осъдите 

ОТВЕТНИКА да ми възстанови направените разноски по делото в размер на 12.00 

лв. (дванадесет лева и 0 ст.), представляващи платена държавната такса плюс 

банковата такса за превеждането й. 

Приложения: 

1. 2 бр. копия от подаденото заявление.

2. 2 бр. копия от Решение № 42/12.01.2022г.

3. 2 бр. копия от писмо от кмета на гр. Враца № Z-129(1)/29.11.21г.

4. Препис от жалбата  за ответника.

5. Копие от квитанция за внесена държавна такса.

ГНП - Гражданска Независима Позиция www.gnp.care 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy  

БЪДИ НЕЗАВИСИМ И ОТ САМИЯ СЕБЕ СИ! 

17.01.2022 г. С уважение: 

Гр. Враца Петър Вълкачовски: 

http://www.gnp.care/
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy













