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ОТНОСНО отказване на достъп на страните до административните преписки
Уважаеми господин Областен управител,
В Областна администрация – Варна сме регистрирали заявление, с което на основание
Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се иска информация за продажбата
на имоти държавна собственост от Морската градина на град Варна на Холдинг Варна
АД, част от групировката ТИМ. Целта е разкриване на корупция и злоупотреба с поне
осемцифрен финансов интерес. Регистрирали сме и жалба до съда срещу мълчаливия отказ
да ни бъде предоставена исканата информация.
Повод за настоящото заявление е обстоятелството, че на 11.09.2009 г. около 13,30 часа
в деловодството категорично ни отказаха достъп до административната преписка, за да я
разгледаме и се запознаем с документите лично. Обяснението беше "така са ни наредили".
Съгласно чл.12 ад.1 и ал.2 предл. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в
административното производство, а страните осъществяват правото си на достъп до
информацията в производството по реда на АПК. Но според деловодителките АПК бил без
значение, щом областният управител е наредил гражданите да нямат достъп до
преписките си, независимо дали са страна или не са - практиката отдавна била такава.
Ето защо МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде отговорено писмено на следните
въпроси:
1. От кога датира практиката в деловодството на Областна администрация – Варна да се отказва
на страните достъп до административните им преписки?
2. Предишен областен управител ли я е въвел или настоящият?
3. На какво основание е тази практика – устни указания, писмена заповед или нормативен акт?

МОЛЯ да ни бъде изготвено хартиено фотокопие от съответните относими
индивидуални административни актове, ако такива има издадени.
Информацията ще ни послужи да си съставим мнение валиден ли е АПК в Областна
администрация – Варна и запознати ли са служителите с неговите разпоредби.
Приложение: Копие от решение № 1388 /13.02.2007 г. по ф.д. № 252 /2007 г. на ВОС
като доказателство за регистрацията и представителната власт на заявителя.
Гр. Варна, 14.09.2009 г.

С уважение: (

) /Юлиян Чолаков/

