Чрез кмета на район „Одесос“ - Община Варна
Варна, ул. „Стефан Караджа“ № 30
До Административен съд - Варна
ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представлявано от Юлиян Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез адвокат Ивайло Иванов, гр. Варна, ул. „Дрин“ №1, вх.Е,
СРЕЩУ писмо рег.№ ДОИ17000075ОД_001ОД от 09.06.2017г.

Уважаеми Административен съдия,
Със заявление вх.№ ДОИ17000075ОД от 29.05.2017г. е поискан достъп до
информация относно ползването на програмен продукт Локална база данни „Население“
и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в район „Одесос“ – Община Варна.
С обжалваното писмо заявителят е уведомен, че за администрацията на район
„Одесос“ не е налице техническа възможност за изготвяне и предоставяне на поисканата
информация. Писмото е връчено с писмо с обратна разписка на 14.06.2017г. и се обжалва
в срок. По същество, то представлява отказ за предоставяне на достъп до информацията
по т. 2, 3 и 4 от заявлението. Обжалва се отказът в частта по т. 2.1., 2.2., 2.3. и 4.
Обжалването е на основание чл.146 т.2, 4 и 5 от АПК - неспазване на установената
форма, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на
закона.
Не отговаря на истината твърдението в писмото, че в район „Одесос“ 7 длъжностни
лица имат достъп до данните в ЛБД „Население“, но за администрацията на района не е
налице техническа възможност за изготвяне и предоставяне на поисканата информация.
В заявлението изрично е обърнато внимание, че органът извършва препращане по чл.32
ал.1 от ЗДОИ, когато не разполага с исканата информация или с част от нея, но винаги
предоставя частта, с която разполага, но това не е сторено.
По доказателствата. Моля да изискате преписката в цялост.
Петитум. Моля да отмените обжалваното писмо в обжалваната му част и укажете на
органа срок, в който да ни предостави поисканата информация, като ни присъдите и
направените разноски.
Приложения: Препис от жалбата и копие от договор за правна помощ.

Гр. Варна, 28.06.2017г.

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

