Чрез Председателя на Общински съвет - Варна
zdoi@varna.bg
До Административен съд - Варна
ЖАЛБА
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
СРЕЩУ мълчалив отказ по Заявление вх.№ ДОИ19000106ВН от 21.06.2019г.
по описа на Община Варна в частта по т.2 относно актуалните договори с
адвокат-довереници на Общински съвет - Варна

Уважаеми Административен съдия,
Настоящата жалба е подадена на 19.07.2019г. чрез административния орган по
електронната поща на адрес zdoi@varna.bg, подписана с КЕП.
Заявлението се отнася до бюджетни разходи на Общински съвет – Варна за
адвокати и адвокатски довереници, включително по дела с Инициативен комитет за
местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна с подписка
от 2013г. С точка 2 е поискана следната информация:
2. Заведени в Община Варна разходи за възнаграждение за консултации и
процесуално представителство на Общински съвет – Варна и/или Председателя на
Общински съвет – Варна пред съдилища от адвокати и адвокатски довереници за периода
от 01.01.2018г. до датата на вземане на решение по настоящото заявление, включително
копие от актуалните договори с адвокат-довереници на общинския съвет.

Заявлението е адресирано до Кмета на община Варна, откъдето е препратено на
Председателя на Общински съвет – Варна, но до момента няма данни за произнасяне на
органа по искането в частта относно актуалните договори с адвокат-довереници.
Оспорването е на основание всички точки от чл.146 от АПК.
Поначало мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим и само на това основание такъв
отказ подлежи на отмяна. Такава е и трайната съдебната практика на ВАС.
Ето защо моля да отмените оспорения мълчаливия отказ относно посочената част от
заявлението за ДОИ със законните последици и ни присъдите направените разноски.
Забележка: Жалбата е подадена по електронната поща чрез административния орган
и той разполага с препис.

Гр. Варна, 19.07.2019г.

