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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 писмо рег.№ ДОИ16000160ВН_024ВН от 22.08.2017г.
Уважаеми Административен съдия,
Оспореното писмо е оформено като уведомително, но то подлежи на обжалване, тъй
като с него се отказва поисканата информация. Административният орган (АО) е отказал
информацията с аргумент, че като страна по адм. дело СОПА е оспорвало документ
рег.№ ДОИ16000160ВН_001ВН_001ВН от 19.10.2016г. по чл.193 от ГПК и било
запознато с исканата информация.
Писмото се оспорва 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.
1. Нарушен е чл.37 ал.1 т.3 от ЗДОИ. Въпросният документ
рег.№ ДОИ16000160ВН_001ВН_001ВН от 19.10.2016г. не е предоставян на заявителя
през предходните 6 месеца и няма такова основание за отказ. Отделен е въпросът, че
самият документ не може да съдържа и не съдържа цялата поискана информация,
независимо от това дали е бил оспорван по чл.193 от ГПК.
2. Не става ясно защо АО упорито отказва информацията, щом разполага с нея. Ако
я предостави преди да са направени съдебни разноски, няма да има смисъл от дело.
3. Нарушени са чл.34 ал.1 и чл.12 ал.2 от АПК. СОПА е страна по преписка
ДОИ16000160ВН, но достъпът се отказва и по реда на АПК, и по реда на ЗДОИ.
4. Нарушен е чл.37 от ЗДОИ. Писмото не съдържа нито едно от изчерпателно
изброените в този член основания за отказ.
5. АО не е съобразил наличието на надделяващия обществен интерес, мотивиран
както с целяното общо повишаване на прозрачността на общинската администрация, така
и с конкретно поставената цел - разкриването на корупционно мотивирано манипулиране
на деловодната система и подсъдно издаване на антидатирани документи.
Ето защо моля да отмените писмо рег.№ ДОИ16000160ВН_024ВН от 22.08.2017г. и
укажете на АО срок, в който да ни предостави цялата поискана информация, като ни
присъдите и направените разноски.
Прилагам препис от жалбата.
Гр. Варна, 04.09.2017г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

