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ЧРЕЗ кмета на Община Варна
ДО Административен съд - Варна
Ж А Л Б А
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков,
бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, п.код 9004 гр. Варна
СРЕЩУ мълчалив отказ на кмета на Община Варна да предостави достъп до
обществена информация по заявление вх.рег.№ РД-9-9907 (58) от 03.08.2009 г.

УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ,
Във връзка с предстоящото обществено обсъждане на проекта за Общ устройствен
план (ОУП), на 01.09.2009 г. с подадено по пощата заявление поискахме от кмета на
Община Варна на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да ни
бъде предоставен на хартиен носител достъп до следната информация, като ни бъде
изготвено и фотокопие от съответните документи:
1. Какви действия е предприела общинската администрация за информиране на
обществеността за проекта за ОУП на Община Варна до датата на решението по настоящото
заявление и какви предстоят?
2. От възложителя или от изпълнителя на проекта са финансирани рекламните материали в
град Варна с изображението на ОУП на Община Варна?
3. На кои позиции са билбордовете и таблата в град Варна с информационни материали за
проекта на ОУП, заплатени от Община Варна?
4. Какъв е общият размер на средствата, предвидени в Община Варна за осигуряване
публичност на проекта за ОУП?
5. По каква процедура и с какъв административен акт е разрешено реализирането на
инициираните мероприятия по т.1?
6. За какъв период от време е предвидено и какъв е размерът на изразходваните средства за
всяко от инициираните мероприятия по т.1?
7. Какъв е размерът на средствата, изразходвани от Община Варна специално за билбордове,
табла и апликации по автобуси с изображението на ОУП на Община Варна:
а) с легенда за цветовете, с които са означени различните територии;
б) без легенда за цветовете, с които са означени различните територии?

С писмо изх.№ РД-9-9907 (58) от 06.08.2009 г. общинска администрация ни уведоми,
че заявлението било изпратено по компетентност на „ТПО-ВАРНА-ЦППБО” ЕООД.
С протокол от 04.09.2009 г. в Община Варна ни беше връчено уведомително писмо от
„ТПО-ВАРНА-ЦППБО” ЕООД, в което дружеството е изразило правилната и според нас
позиция, че не дължи отговор на поставените на кмета на Община Варна въпроси. Защото
нищо не е пречело и сега не пречи да се отговори какви действия е предприела Общинска
администрация за информиране на обществеността за проекта за ОУП на Община Варна
или че не е предприемала такива действия, нито дали са или не са изразходвани средства за
рекламни материали и в какъв размер.
Определеният в ЗДОИ 14 дневен срок за отговор е изтекъл на 17.08.2009 г. и по така
формулираното заявление е налице мълчалив отказ. Според ЗДОИ и константната
практика на ВАС, мълчалив отказ е недопустим и само на това основание такъв отказ
подлежи на отмяна. Ето защо и с оглед подробните мотиви в самото заявление, МОЛЯ
съдът да отмени оспорения мълчалив отказ и укаже на задължения по ЗДОИ орган срок, в
който с надлежно решение по ЗДОИ да ни предостави цялата поискана информация, като
ни присъди и направените разноски.
Приложение: Два преписа от жалбата.
Гр. Варна, 14.09.2009 г.

С уважение: (

) /Юлиян Чолаков/

