До Административен съд – Варна
адм. дело № 1638 от 2018г., VII състав
БЕЛЕЖКИ
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
Уважаема госпожо Административен съдия,
В с.з. на 26.09.2018г. съдът е дал възможност на жалбоподателя да изложи поподробно становище по съществото на спора в 3-дневен срок от изготвяне на протокола.
В тази връзка, моля освен съображенията в жалбата, становището за с.з. и
обясненията на инженер Юлиян Чолаков в с.з., при постановяването на решението да
вземете предвид и следното.
Лайтмотив (а не „лайф мотив“! - както е протоколирано) на процесното заявление за
достъп до обществена информация с означение ДОИ16000154ВН_027ВН /08.08.2017г. е
значението и приложимостта на един или два разделителя с долни тирета в означението
на регистрираните в общинската деловодна система документи.
За удобство, създателите на деловодната система на Община Варна са въвели
понятието „документ родител“, с което те означават първия регистриран документ в
дадена преписка. Означението на този документ започва винаги с данни за вида на
преписката и последните две цифри от текущата календарна година. Например
„ДОИ16...“ означава, че преписката е по ЗДОИ и документът родител е регистриран през
2016г. В процесния случай, документът родител е ДОИ16000154ВН от 20.09.2016г.
(заявител ОГС), като „154“ означава, че това е била 154-тата поред новорегистрирана в
деловодството на Община Варна преписка с материя ЗДОИ за текущата 2016г.
При регистрирането на други документи в преписката, тяхното означение започва с
означението на документа родител, към което се добавя разделител едно долно тире и
числото, съответстващо на поредния номер на документа по реда на неговото постъпване
и присъединяване към преписката. В настоящото производство се оспорва отказ по
заявление за ДОИ с означение ДОИ16000154ВН_027ВН от 08.08.2017г.
(заявител СОПА), като „_027ВН“ означава, че това заявление е регистрирано като 27-я
пореден документ в преписката с документ родител ДОИ16000154ВН от 20.09.2016г.
От изложеното става ясно, че чрез два разделителя с долни тирета в означенията на
регистрираните в деловодството на Община Варна документи се заобикаля естествената
поредност на хронологично регистрираните документи и се създават условия за
корупционно мотивирано издаване и регистриране на антидатирани документи, а това
обстоятелство не само определя исканата информация като обществена, но и като такава
с надделяващ обществен интерес.
Ето защо моля да уважите жалбата и ни присъдите направените и поискани
разноски за държавна такса и адвокатска защита.
Гр. Варна, 03.10.2018г.

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

