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 част от решение рег.№ ДОИ18000014ВН_003ВН от 22.02.2018г.
Уважаеми Административен съдия,
Със заявление рег.№ ДОИ17000014ВН от 08.02.2018г., адресирано до кмета на
община Варна, е поискано на основание ЗДОИ да ни бъде предоставено електронно
копие от двата планови листа на генералния план на гр. Варна от 1956г.
Решението се обжалва в частта за несъобразяването с предпочитаната форма за
предоставяне на информацията – по електронен път, както и в частта, с която се отказва
предоставянето на достъпа в присъствието на придружител/и, с или без пълномощно,
които да снимат картния план с фотоапарати и камери.
Решението не се обжалва в частта, с която се предоставя достъп под формата
преглед на оригинал и копие на хартиен носител във формат А3 или А4.
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 ЗДОИ. Органът е отказал достъпа в предпочитаната форма
с неотносимия аргумент, че състоянието на плановите листи поставяло под въпрос
физическото им оцеляване след преминаване през ролков скенер. Аргументът е
неотносим, тъй като в заявлението няма такова искане. Плановите листи могат да бъдат
заснети с цифров фотоапарат, включително от самия заявител или негов придружител,
или да бъдат сканирани на части с наличен в общината скенер, например във формат А3.
Такова цифровизиране не би увредило картния план. Напротив, именно с
цифровизиране ще бъде изпълнена и целта на ЗДОИ, и ценната старина ще бъде
съхранена за идните поколения в сегашния ѝ вид.
Неправилен е и отказът за предоставяне на достъпа в присъствието на придружител
с аргумент, че за такова предоставяне нямало правна уредба. Правното основание за
искането е, че нормативната уредба не предвижда такава забрана, която е абсурдна от
гледна точка на основните начала на правото, логиката, общия разум, обичая и морала.
Ето защо моля да отмените обжалваното решение в оспорената му част и укажете
на органа срок, в който да изпълни съдебното решение, като ни присъдите и направените
съдебно-деловодни разноски.
Прилагам препис от жалбата.
Гр. Варна, 08.03.2018г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

