До Административен съд – Варна
адм. дело № 1638 от 2018г., VII състав
За с.з. на 26.09.2018г. от 10:30 часа
СТАНОВИЩЕ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004

ЧРЕЗ адвокат Ивайло Кънев Иванов от АК Варна,
служебен адрес гр. Варна, ул. „Дрин“ № 1, вх.Е
Уважаеми Административен съдия,
Нямам възможност да присъствам, тъй като по същото време съм ангажиран по
друго дело, в друг съд.
Моля да се даде ход на делото. Поддържаме жалбата с уточнението, че заявлението
е от 08.08.2017г., а не 08.08.2016г., както е записано в жалбата.
По доказателствата.
1. Моля на основание чл.145 от ГПК съдът да постави на ответника въпрос – дали
посоченото в АА правно основание за отказ – чл.2 ал.1 от ЗДОИ е единственото, тъй като
то не фигурира сред посочените в чл.37 от ЗДОИ основания за отказ. Отказва се достъп
до информация, която според АО и АА попада в обхвата на чл.2 ал.1 от ЗДОИ. Въпросът
е дали в АА не е допусната грешка и сгрешеният АА ще бъде оттеглен от АО, за да не си
губим взаимно времето и това на съда? Защото чл.2 ал.1 от ЗДОИ е основание за
предоставяне на ДОИ, а не за отказ.
2. Представям и моля да допуснете две писма от Община Варна и едно от носителя
на авторските права върху софтуера на деловодната система „ИМЕОН СОФТУЕР“ ООД.
Това са доказателства, че деловодната система на Община Варна може да се манипулира
с ръчно въвеждане на номера на регистрирания документ, а този факт доказва наличието
на наделяващия обществен интерес, мотивиран в заявлението от 08.08.2017г., а именно
целяното от заявителя разкриване на корупционно мотивирано манипулиране на
общинската деловодна система и подсъдно издаване на антидатирани документи.
В случай, че се даде ход по същество, моля да уважите жалбата на посочените в нея
основания и ни присъдите направените разноски за държавна такса и адвокатска защита
съгласно представения договор - на основание чл.143 ал.1 или ал.2 от АПК, в зависимост
от това дали оспореният АА ще бъде оттеглен, тъй като с поведението и действията си
АО е дал повод за обжалване и съдебни разноски.
Моля да ни бъде определен срок за представяне на писмени бележки след
изготвянето на протокола от о.с.з.
Приложения: Две писма от Община Варна и едно от „ИМЕОН СОФТУЕР“ ООД.
Гр. Варна, 25.09.2018г.

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

