Чрез съдия Тинка Косева,
председател на Административен съд – Варна
admcourt.vn@gmail.com
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, гр. Варна 9004
Чрез адвокат Ивайло Иванов, член на АК Варна
Служебен адрес: ул. „Дрин“ №1, вх.Е, гр. Варна 9000
СРЕЩУ част от уведомление изх.№ ИП-0444 от 03.09.2018г. и мълчалив отказ по част от
заявление за ДОИ вх.№ П-0010 от 20.08.2018г. по описа на Административен съд – Варна
Уважаеми Административен съдия,
Оспорването е на основание чл.146 т.2, 3, 4 и 5 от АПК - неспазване на установената
форма; съществено нарушение на административнопроизводствени правила;
противоречие с материалноправни разпоредби; несъответствие с целта на закона.
Предмет. Освен като форма, уведомлението се оспорва и като съдържание в частта
с твърденията в последните два абзаца, които не отговарят на истината:
„Съдът като институция не е отправял сигнали до други институции за разкрити
при разглеждането на делата данни за закононарушения, извършени от граждани,
юридически лица и сдружения с нестопанска цел.“
„В Административен съд Варна никога не са били съставяни списъци с неудобни
граждани и неправителствени организации, за чиято дейност съдът е изисквал
проверки от ПРБ, МВР, НАП и други държавни и общински органи, включително заради
„значителен обем водени дела“ по ЗДОИ.“
Макар да не е оформено като решение по чл.28 ал.2 от ЗДОИ, то е ИАА по смисъла
на чл.21 от АПК и подлежи на оспорване по съдебен ред, тъй като засяга непосредствено
законния интерес на заявителя да получи исканата информация.
Мълчалив отказ се оспорва в частта за „черния списък“ по т.5 от заявлението,
изпратен на ТД на НАП град Варна на 29.05.2018г., както и в частта, с която е поискано
при предоставянето на информацията под формата преглед на оригинал на този списък
да присъстват титулярният заявител и/или негов представител и няколко водени от тях
лица, като на всички бъде разрешено да снимат документите с фотоапарати и камери за
своя сметка. Мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим и само на това основание такъв
отказ подлежи на отмяна.
Искане. С оглед гореизложеното, моля да отмените уведомлението в оспорената му
част и мълчаливия отказ относно посочените части от заявлението за ДОИ със законните
последици, като ни присъдите и направените разноски.
Забележка: Препис от жалбата не се прилага, тъй като същата е изпратена по
електронната поща, подписана с КЕП.
Гр. Варна, 17.09.2018г.

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

