Чрез Председателя на Административен съд – Варна
admcourt.vn@gmail.com
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
1. Решение № 2/18.07.2019г. по заявление вх.№ П-0002/04.07.2019г. в частта, с която
се отказва предоставяне на информацията под формата преглед на оригинал.
2. Мълчалив отказ по заявлението в частта относно съдържанието, означението и
датата на заповедта за утвърждаване на Правилата за извършване на звукозапис,
действали в периода от 01.01.2018г. до тяхната отмяна на 28.06.2019г.
Уважаеми Административен съдия,
Настоящата жалба и приложението към нея са подадени на 22.07.2019г. чрез
административния орган по електронната поща на адрес admcourt.vn@gmail.com,
подписани с КЕП.
В частта за отказа за предоставяне на информацията под формата преглед на
оригинал, оспорването е на основание чл.146 т.4 и 5 от АПК във връзка с разпоредбата на
чл.26 ал.2 предл.2 от ЗДОИ, където е записано изрично, че за ДОИ могат да се използват
повече от една форми за достъп. Органът не е посочил и едва ли би могъл да посочи
основателна причина за този отказ.
В частта за мълчаливия отказ по заявлението относно съдържанието и датата на
заповедта за утвърждаване на Правилата за извършване на звукозапис за периода от
01.01.2018г. до тяхната отмяна със Заповед № РД-0372 от 28.06.2019г., оспорването е на
основание всички точки от чл.146 от АПК. Мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим и само
на това основание подлежи на отмяна. Такава е и трайната практика на ВАС.
Ето защо моля съдът да отмени решението в обжалваната му част, както и оспорения
мълчалив отказ относно съдържанието, означението и датата на заповедта за утвърждаване
на отменените правила, като определи на органа срок, в който да ни предостави исканата
обществена информация и ни присъди и направените разноски.
Приложение:
Доказателство за съществуването и представителството на жалбоподателя.
Забележка: Жалбата е подадена по електронната поща чрез административния орган
и той разполага с препис.

Гр. Варна, 22.07.2019г.

