ЧРЕЗ Административен съд – Варна
адм. дело № 2637 от 2017г., XII състав
ДО Върховния административен съд
ВЪЗРАЖЕНИЕ
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
ОТНОСНО частна жалба вх.№ 19224/2017г. срещу определение № 32550 от
27.11.2017г. по адм.д. № 2637/2017г. на Административен съд – Варна, XII състав
Уважаеми Върховни съдии,
Обжалваното определение е законосъобразно, а частната жалба неоснователна.
Първоинстационното
производство
е
срещу
уведомително
писмо
рег.№ ДОИ16000160ВН_024ВН от 22.08.2017г., според което исканата обществена
информация била известна на заявителя. Въпросът дали тя е обществена, не е обсъждан и
не е споменаван в писмото, нито пък редът по чл.37 от ЗДОИ, по който се постановяват
отказите за предоставяне на ДОИ.
Оплакванията в частната жалба, обаче, се свеждат именно до това, че исканата
обществена информация не била обществена и не пораждала задължение за произнасяне с
изричен акт по реда на чл.37 от ЗДОИ. Освен това, съдебното производство не било по
реда на чл.40 от ЗДОИ, а „точно по реда на чл.197 от АПК“.
От преписката не става ясно защо органът в обжалваното писмо е заобиколил
специалния ЗДОИ, а в частната жалба отново го търси.
В действителност, органът няма интерес въобще да обжалва, тъй като съдът му е дал
възможност в условията на оперативна самостоятелност да поправи грешката си, като
предостави исканата информация с изричен акт по чл.34 ал.1 във връзка с чл.28 ал.2 или
да я откаже с мотивиран изричен отказ по чл.37 от ЗДОИ, вместо да се оплаква с неясни и
противоречиви мотиви - отлагайки установяването на обстоятелствата и фактите, с които
в заявлението е мотивирано наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на
ЗДОИ - целяно повишаване на прозрачността на общинската администрация, но най-вече
разкриването на корупционно мотивирано манипулиране на деловодната система и
подсъдно издаване на антидатирани документи в Община Варна.
Ето защо моля да оставите без уважение частната жалба и ни присъдите направените
разноски пред Върховния административен съд съгласно приложения договор за правна
помощ от 14.12.2017г.
Приложение:
Договор за правна помощ от 13.12.2017г..
Гр. Варна, 18.12.2017г.

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

