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ЧРЕЗ Кмета на община Варна
До Административен съд – Варна
ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Чолаков
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
СРЕЩУ решение рег.№ ДОИ17000097ВН_003ВН от 13.07.2017г. в частта за
несъобразяването с предпочитаната форма за предоставяне на информацията
Уважаеми Административен съдия,
Със заявление рег.№ ДОИ17000097ВН от 29.06.2017г., адресирано до кмета на
община Варна, е поискано на основание ЗДОИ да ни бъде предоставено електронно
копие от План на гр. Варна, подписан на 26.09.1878г., с отразени знакови места в
града.
В заявлението е посочено, че оглед големия обем графична и текстова
информация върху плана, формите по чл.26 от ЗДОИ преглед на оригинал и преглед
на копие са неподходящи, тъй като с тях не се постига целта на заявлението и на
ЗДОИ. Именно затова е поискано информацията да ни бъде предоставена по
електронен път на адрес office@sopa.bg или друг интернет адрес, където се съхраняват
или са публикувани данните.
Органът е предоставил достъп до исканата информация под формата „преглед на
оригинал“. Останалите форми по чл.26 от ЗДОИ за предоставяне на информацията са
отказани с аргумент „амортизиране на картната основа“. Според пълномощника на кмета
и секретаря на общината юрисконсулт Петя Цветанова, „Носителят на информацията
не би издържал на обработка за сканиране или преснемане и такава би довела до
унищожаването му. Поради това е предоставен достъп до оригиналите.“ (цитат от
разпореждане № 13080 от 25.07.2017г. по адм.д. № 2108 от 2017г., VII състав)
Горепосоченото решение рег.№ ДОИ17000097ВН_003ВН от 13.07.2017г. не се се
обжалва в частта, с която е предоставен достъп под формата преглед на оригинал.
Решението се обжалва само в частта за несъобразяването с предпочитаната форма
на достъп чрез отказа за предоставянето на информацията в електронен вид.
Оспорването е на основание чл.146 т.4 и 5 от АПК - противоречие с
материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона.
Нарушен е чл.27 ал.1 от АПК. Не отговаря на истината тезата на органа, че
цифровизирането чрез фотозаснемане би увредило по какъвто и да е начин картния план.
Напротив, именно с цифровизиране чрез фотозаснемане или друг вид безопасно
копиране ще бъде изпълнена целта на ЗДОИ и ценната старина ще бъде съхранена за
идните поколения.
Ето защо моля да отмените решението в оспорената му част и укажете на
административния орган срок, в който да ни предостави исканата информация в
електронен вид или да я публикува, като ни присъдите и направените разноски.
Прилагам препис от жалбата.
Гр. Варна, 27.07.2017г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

