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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, чрез Юлиян 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.№ ДОИ17000205ВН_003ВН от 01.12.2017г. в частта,
с която е отказана информацията по точкa 1 от заявлението.

Уважаеми Административен съдия,
Настоящата жалба и приложенията към нея са подадени по електронната поща на
адрес zdoi@varna.bg, подписани с КЕП.
Административният орган (АО) е отказал информацията по точкa 1 от заявлението
на основание чл.37 ал.l т.3 от ЗДОИ с аргумент, че същата информация била предоставена
на заявителя с Решение рег.№ ДОИ17000102ВН_003ВН от 13.07.2017г.
Оспорването е на основание чл.146 т.3, 4 и 5 от АПК - съществено нарушение на
административнопроизводствени правила, противоречие с материалноправни разпоредби
и несъответствие с целта на закона.
В действителост, не отговаря на истината твърдението на АО, че исканата
информация за кадастрален план на град Варна от 1965г. била предоставена на заявителя
с Решение рег.№ ДОИ17000102ВН_003ВН от 13.07.2017г. през последните 6 месеца.
Освен това, в преписката няма данни исканата информация да е класифицирана или
друг вид защитена от закона тайна, поради което исканият ДОИ не може да бъде отказан
на нито едно от посочените изчерпателно в чл.37 ал.1 от ЗДОИ основания за отказ.
Ето защо моля съдът да отмени обжалваното решение в обжалваната му част, като
определи на АО срок, в който да предостави на заявителя поисканата обществена
информация 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/

