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 част от Заявление вх.№ ДОИ19000168ВН от 12.09.2019г.
Уважаеми Административен съдия,
Настоящата жалба е подадена на 11.10.2019г. чрез административния орган по
електронната поща на адрес zdoi@varna.bg, подписана с КЕП.
Със заявлението е поискана следната информация:
1.1. Данни за датите на проведени съвместни заседания на всички постоянни комисии в ОбС мандат 2015 –
2019г., до датата на вземане на решение по заявлението.
1.2. Данни за водещите комисии при заседанията по т.1.1.
2.1. Данни за предложението за свикване и провеждане на съвместно заседание на постоянните комисии
на ОбС - Варна на 18.01.2018 г. – съдържание, вносител, рег. номер.
2.2. Данни за съдържанието на проекта за дневен ред на заседанието по т.2.1.
2.3. Данни за датата и начина на уведомяването на членовете на комисиите по електронна поща, телефон
или писмено за заседанието по т.2.1. не по-късно от два дни преди заседанието и предоставяне материалите за
заседанието на членовете на комисиите в същия срок; правно основание, съдържание и изх. рег. номер на
уведомлението; данни за предоставените материали (във връзка с чл.26 ал.1 от Правилника на ОбС).
3.1. Данни за свикването и своевременното уведомяване на членовете на водещата ПК за часа, мястото и
дневния ред на заседанието за обсъждане на предложението за местен референдум, в изпълнение на двете
решения по адм.д. 1540/2016 г. на Адм. съд – Варна; за предоставените материали по смисъла на чл.26 ал.1 изр.4
от Правилника на ОбС.
3.2. Данни за протокола от заседанието на ПК по т.3.1., за гласуваното мотивирано становище по
предложението и неговия рег. номер в деловодната система.
3.3. Удостоверителни данни по смисъла на чл.87 ал.4 от Правилника на ОбС от председателя на ПК за
времето за участие на общински съветници в заседанието по т.3.1.

Обстоятелства и предмет на оспорване.
С решение ДОИ19000168ВН_001ВН от 25.09.2019г. е предоставена част от исканата
информация, но в посочените части от заявлението информацията не е предоставена, нито
е отказана изрично и е налице мълчалив отказ. Предоставените копия от документи обаче
изглеждат неотносими към която и да е точка от заявлението. Отделно от това,
непосочването от административния орган кой документ към коя точка от заявлението се
отнася, затруднява преценката за постановен изричен отказ.
Обжалва се мълчалив отказ в частта по точки 2.1, 2.3., 3.1., 3.2. и 3.3. от заявлението.
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. Такава е и трайната
съдебната практика на ВАС.
Ето защо моля съдът да отмени оспорените мълчаливи откази в посочените части на
заявлението и на основание чл.174 от АПК да определи срок, в който органът да издаде
съответен административен акт, като препис от съдебното решение бъде изпратен на
компетентния орган по чл.307 от АПК.
Моля да ни бъдат присъдени и направените разноски.
Забележка: Жалбата е подадена по електронната поща чрез административния орган
и той разполага с препис.
Гр. Варна, 11.10.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

