Чрез кмета на община Бургас
До Административен съд - Бургас
ЖАЛБА
От Асен Недялков Йорданов, Директор на сайта Биволъ
адрес за кореспонденция: площад „Баба Ганка“ № 4, ет.4, гр. Бургас 8000
и
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308
представлявано от председателя Юлиян Атанасов Чолаков
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
СРЕЩУ уведомително писмо изх.№ ЕД-4802(3) от 31.08.2018г. и мълчалив отказ
по част от заявление за ДОИ вх.№ ЕД-4802 от 02.08.2018г.
Уважаеми Административен съдия,
ОБСТОЯТЕЛСТВА. Със заявлението сме поискали изчерпателна информация за
документираните действия на общинската администрация по повод и във връзка с проекта
„Стара карта на Бургас“, реализиран на улица „Алеко Богориди“ в град Бургас. Исканата
информация е описана подробно по вид, обем, времеви обхват и местонахождение.
Посочени са предпочитаните форми за нейното предоставяне – по електронен път и
преглед на оригинал. Мотивирано е наличието на надделяващ обществен интерес за
нейното разгласяване. Тя е безспорно обществена, като в двете уведомителни писмаотговори от общинската администрация не се спори по този въпрос.
С първото писмо изх.№ ЕД-4802(1) от 16.08.2018г. инж. Чанка Коралска ни е
уведомила, че: „Проектът за реконструкция на ул. „Алеко Богориди“ е съгласуван с
Министерството на културата. Всички елементи на градското обзавеждане са
съгласувани с Дружеството на художниците – Бургас.“ В писмото не са посочени
исканите данни за иницииращия документ по смисъла на чл.24 и датата по смисъла на чл.25
от АПК за започване на производството по възлагането на проекта и неговото одобряване,
данни за всички документи до неговото приключване, включително данни за самия проект
и неговата цена, за възложителя, проектанта, изпълнителя, протоколите от общественото
обсъждане и от други срещи, за относимата входяща и изходяща кореспонденция в Община
Бургас преди и след финализирането му - предложения, мнения, писма, заявления,
инициативи, както и за писмата, с които им е отговорено от общинската администрация.
С второто писмо изх.№ ЕД-4802(3) от 31.08.2018г. сме уведомени, че самостоятелен
проект „Стара карта на Бургас“ няма. Картата представлявала мозайка, елемент от
монументалната украса, вградена в цялостния проект за реконструкция на улица „Алеко
Богориди“. Съгласно разпоредбите на ЗОП, всички документи и наличната информация
били
публични
и
налични
както
на
сайта
на
Община
Бургас
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/30049, така и на сайта на Агенцията за
обществени поръчки. В действителност обаче там е налична само най-обща информация за
цялостния проект за реконструкция на пешеходната зона по ул. „Богориди“ от
ул. „Лермонтов“ до ул. „Демокрация“, но няма нищо конкретно за Старата карта на Бургас.
Двете писма не са оформени като решения по смисъла на чл.28 ал.2 от ЗДОИ, но те са
обжалваеми, тъй като засягат законния интерес на заявителите да получат исканата
обществена информация. Органът е премълчал въпросите проведено ли е обществено
обсъждане на визията на художествената мозайка и има ли документация за нея или
случаят ще се окаже изцяло криминален, ако няма документация и самият орган не е наясно
колко струва изработването ѝ и как тя въобще е попаднала в цялостния проект. Ето защо е
налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информация.
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ПРЕДМЕТ. Оспорва се уведомително писмо изх.№ ЕД-4802(3) от 31.08.2018г. и
мълчалив отказ по заявление за ДОИ вх.№ ЕД-4802 от 02.08.2018г. в частта относно
данните за и копията от конкретните документи при обсъждането, възлагането и
изработването на художествената мозайка „Стара карта на Бургас“, включително за идеен
проект, цена, изпълнител, протоколи от обществени обсъждания и за други срещи по същия
повод, както и за относимата входяща и изходяща кореспонденция в общината - преди и
по време на изработването и след финализирането на мозайката - предложения, мнения,
писма, заявления, инициативи, съгласувателни документи, както и за писмата, с които им
е отговорено от общинската администрация.
ОСНОВАНИЯ ЗА ОСПОРВАНЕ.
Писмото се оспорва на основание чл.146 т.2, 3, 4 и 5 от АПК. Мълчаливият отказ се
оспорва на основание всички точки в чл.146 от АПК. Според ЗДОИ и константната
практика на ВАС такъв отказ е недопустим и само на това основание подлежи на отмяна.
Правилата за добра администрация в демократичната и правова държава с гражданско
общество изключват бездействието на задължените по ЗДОИ субекти .
ПЕТИТУМ.
С оглед гореизложеното, молим да отмените уведомително писмо изх.№ ЕД-4802(3)
от 31.08.2018г., както и мълчаливия отказ по заявление за ДОИ вх.№ ЕД-4802 от
02.08.2018г. в посочената част и укажете на органа срок, в който да ни предостави пълен
достъп до исканата обществена информация, като ни присъдите и направените разноски.
Приложение: Копие от жалбата.

гр. Бургас

гр. Варна, 14.09.2018г.

С уважение:

Асен Йорданов: . . . . . . . . .

Юлиян Чолаков: . . . . . . . . .
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