Чрез Кмета на район Одесос, община Варна
odesos@varna.bg, delovodstvo@odesos.bg
До Административен съд – Варна
ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща office@sopa.bg, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
СРЕЩУ мълчалив отказ по част от заявления ДОИ19000142ОД от 31.07.2019г. и
ДОИ19000159ОД от 21.08.2019г., и частите от решения ДОИ19000142ОД_005ОД
и ДОИ19000159ОД_001ОД от 03.09.2019г., обективиращи отказ за предоставяне
на информацията под предпочитаната форма „преглед на оригинал“
Уважаеми Административен съдия,
Настоящата жалба и приложението към нея са подадени по електронната поща на
адреси odesos@varna.bg, delovodstvo@odesos.bgzdoi@varna.bg, подписани с КЕП.
Обстоятелства. С горепосочените заявления е поискана цялата налична информация
за извършените резитби на дървесни видове на територията на район Одесос в периода след
01.01.2018г., включително копие от издадените документи във връзка с необходимостта от
извършването, самото извършване и отчетността на извършените резитби. Аналогична
информация е поискана и за планираните и предстоящи резитби.
Поискано е информацията да ни бъде предоставена под формата преглед на оригинал,
както и под формата на копия от относимите документи, предоставени по електронен път.
С еднотипните решения от 03.09.2019г. органът е предоставил „пълен достъп“ до
исканата информация, но само във втората предпочетена форма – по електронен път, във вид
на справка. По първата – преглед на оригинал, е налице отказ. Този отказ е фактически
мълчалив, но тъй като е неизбежно имплицитен, може да се приеме и за изричен.
В решенията обаче е коментирана и със справката е предоставена само част, а не цялата
поискана информация. Липсват данни за съдържанието на изготвените документи във връзка
с необходимостта от извършването, самото извършване и отчетността на извършените
резитби. Липсват копия от каквито и да са отчетни или финансово-счетоводни документи.
Липсват въобще каквито и да са копия от документи и тяхното съдържание – и за
извършените, и за планираните и предстоящи резитби, за които има документация.
Предмет и основание.
Оспорва се мълчалив отказ по отношение съдържанието, информацията в документите,
издадени във връзка с необходимостта от извършването, самото извършване и отчетността
на извършените резитби, както и по искането за изготвяне на копие от тях.
Оспорва се мълчалив отказ по отношение наличието на данни за резитбите, които към
датата на решението за предоставяне на информацията са вече планирани и предстоящи.
Оспорва се отказът за съобразяване с предпочетената форма за предоставяне на
информацията по формата „преглед на оригинал“ – мълчалив или имплицитен.
Оспорването е на основание чл.146 точки 2, 3, 4 и 5 от АПК. Мълчаливият отказ по
ЗДОИ е недопустим и само на това основание подлежи на отмяна. Отказът за съобразяване
на органа с предпочетената форма „преглед на оригинал“ е немотивиран и неоснователен.
Искане. С оглед гореизложеното, моля да отмените мълчаливите откази и решенията в
оспорените им части, на основание чл.174 от от АПК да определите срок, в който органът да
издаде съответен административен акт, като препис от съдебното решение бъде изпратен на
компетентния орган по чл.307 от АПК и ни присъдите направените разноски.
Приложение: Доказателство за съществуването и представителството на СОПА.
Гр. Варна, 24.09.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

