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ЧРЕЗ Кмета на община Варна
zdoi@varna.bg
До Административен съд – Варна
ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представител Юлиян Атанасов Чолаков
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
чрез адв. Ивайло Иванов от АК Варна, служебен адрес гр. Варна ул. „Дрин“ №1, вх.Е
СРЕЩУ Решение рег.№ ДОИ17000200ВН_003ВН от 27.11.2017г., в частта за
несъобразяването с предпочитаната форма за предоставяне на информацията
Уважаеми Административен съдия,
Настоящата жалба срещу горепосоченото решение и приложенията към нея са подадени
по електронната поща на адрес zdoi@varna.bg, подписани с КЕП.
Със заявление рег.№ ДОИ17000199ВН от 13.06.2017г., адресирано до кмета на община
Варна, е поискано на основание ЗДОИ да ни бъде предоставено електронно копие от
топографо-геодезически план на крайбрежието на град Сталин (Варна) от 1956г., в
мащаб 1:1000.
В заявлението е поискано информацията да бъде предоставена по електронен път, както
и под формата преглед на оригинал или копие, като основна цел на завлението е планът да
бъде разпространен и информацията за тази част от историята на града ни да не се съсипва
повече с времето, а да стане обществено достояние и бъде запазена за идните поколения в
сегашния ѝ вид. Посочено е изрично и това, че поради големия обем графична и текстова
информация, формите преглед на оригинал или копие са неподходящи в самостоятелен вид,
тъй като с тях не се постига целта на заявлението и на специалния ЗДОИ.
С обжалваното решение органът е предоставил достъп до исканата информация под
формата „преглед на оригинал“. Информацията не е предоставена по електронен път с
аргумент, че състоянието на картната основа не позволявало „копиране или сканиране, в
следствие на дългогодишната си употреба и амортизация на картните листи“.
Оспорването е на основание чл.146 т.4 и 5 от АПК - противоречие с
материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона. Решението не се се
обжалва в частта, с която е предоставен достъп под формата преглед на оригинал.
Нарушен е чл.27 ал.1 от АПК. Каквото и да е физическото състояние на картната
основа, то не е и не може да е пречка за дигитализиране на изображението на плана и
предоставянето на информацията по електронен път. Напротив, именно с цифровизиране чрез
фотозаснемане или друг вид безопасно „копиране или сканиране“ ще бъде изпълнена целта
на ЗДОИ и изображението върху ценната старина ще бъде съхранено такова, каквато е, а
самата картна основа няма да се уврежда повече чрез предоставянето ѝ за преглед в оригинал.
Ето защо моля съдът да отмени обжалваното решение в обжалваната му част и определи
на административния орган срок, в който да ни предостави исканата информация в
електронен вид или да я публикува, и ни присъди направените разноски.
Приложения: Договор за правна помощ и удостоверение за съществуването и
представителството на СОПА. Препис от жалбата не се прилага, тъй като същата е подадена
по реда на чл.152 ал.1 от АПК по електронен път.
Гр. Варна, 05.12.2017г.

С уважение: . . . . ./адв. Ивайло Иванов/

