До Административен съд – София град
registratura@admincourtsofia.bg, delovodstvo@admincourtsofia.bg
адм. дело № 12916 от 2017г., 56 състав
във връзка със с.з. на 21.03.2018г.
МОЛБА-ЗАЩИТА
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
чрез адв. Ивайло Кънев Иванов, член на АК Варна,
служебен адрес гр. Варна, ул. „Дрин“ №1, вх.Е

Уважаема госпожо Административен съдия,
МОЛЯ финалният съдебен акт да бъде съобразен и със следните доводи:
1. С оглед наведените в с.з. на 21.03.2018г. неверни и неоснователни твърдения за
просроченост и недопустимост на жалбата, обръщам внимание на следните документално
доказани по делото обстоятелства:
1.1. Заявлението е подадено и регистрирано в ПРБ на 21.09.2017г.
1.2. 30-дневният срок по чл.29 ал.2 от ЗДОИ е спазен, тъй като уведомителното писмо
от 26.09.2017г. е получено на 02.10.2017г. и указанието в него е изпълнено на следващия
ден с писмо вх.№ 47867 от 03.10.2017г. по описа на информационния център на ПРБ.
1.3. Едномесечният срок за обжалване на мълчалив отказ е спазен, тъй като 14дневният срок по чл.28 ал.1 от ЗДОИ започва да тече след 21.09.2017г. и изтича на
05.10.2017г. Това означава, че едномесечният срок изтича на 06.11.2017г., тъй като
05.11.2017г. е неделя, поради което жалбата е подадена на 03.11.2017г. в срок.

Едномесечният срок за обжалване на мълчалив отказ е съобразен и с разпоредбата на
чл.29 ал.1 изр.2, съгласно която 14-дневният срок по чл.28 ал.1 от ЗДОИ започва да тече от
датата на уточняването на предмета - 03.10.2017г. и изтича на 17.10.2017г. Това означава,
че едномесечният срок изтича на 17.11.2017г. и жалбата е подадена на 03.11.2017г. в срок.
2. Съгласно чл.7 ал.2 от ЗДОИ, ДОИ може да бъде пълен или частичен. Рзпоредбите
на чл.31 ал.4 и 37 ал.2 от ЗДОИ задължават органа да извърши преценка и предостави тази
част от исканата информация, достъпът до която не е ограничен, а за останалата част да
постанови мотивиран изричен отказ, което в случая не е сторено.
Настоящата молба-защита е изпратена по факс и по електронната поща на адреси
registratura@admincourtsofia.bg, delovodstvo@admincourtsofia.bg, подписана с КЕП.
Гр. Варна, 22.03.2018г.

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

