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.№ ДОИ19000173ВН от 16.09.2019г.
и срещу изричен в част от решение ДОИ19000173ВН_001ВН от 30.09.2019г.
Уважаеми Административен съдия,
Настоящата жалба е подадена на 17.10.2019г. чрез административния орган по
електронната поща на адрес zdoi@varna.bg, подписана с КЕП.
Със заявлението е поискана следната информация:
1.1. Данни за датата и съдържанието на протокола от заседанието на председателския съвет по чл.11, ал.1
от Правилника на ОбС за изготвянето на предложението за дневен ред за насроченото за 22.01.2018г. заседание
на ОбС преди неговото публикуване на 15.01.2018г. съгласно чл.45, ал.3, изр.2 от същия Правилник в минимум
един местен всекидневник и на сайта на общината не по-късно от три дни преди заседанието.
1.2. Аналогични на т.1.1. данни за заседанието за изготвянето на актуализираното предложение за същия
дневен ред, преди неговото публикуване на 19.01.2018г.
2.1. Данни (документи) за датата на публикуване съгласно чл.45, ал.3, изр.2 от Правилника на ОбС, на
деня, часа, мястото и проекта за дневен ред на насроченото за 22.01.2018г. заседание на ОбС в минимум един
местен всекидневник и на сайта на общината не по-късно от три дни преди заседанието, както и за текстовете на
публикациите.
2.2. Данни (документи) за изпълнение по отношение на заседанието на ВрК „Правна“ на 17.01.2018г. и на
съвместното заседание на всички ПК на 18.01.2018г. на изискването на чл.24, ал.2, изр.3 от Правилника на ОбС, а
именно, че заседанията на комисиите не могат да се провеждат след датата на публикуването (15.01.2018г.) на
проекта за дневен ред за насроченото за 22.01.2018г. заседание на ОбС.
3.1. Данни за съгласуването на решението или решенията на ОбС oт 22.01.2018г. от определен от
председателя на ОбС адвокат-довереник и от началника на отдел „Канцелария на Общински съвет“, с оглед
изискването на чл.69, ал.2, изр.1 от Правилника на ОбС.
3.2. Данни за имената на адвокат-довереника и акта, с който същият е определен от Председателя на ОбС
за съгласуване на решенията на ОбС по т.3.1. – дата и рег. номер в общинската деловодна система.
3.3. Данни за имената на началника на отдел „Канцелария на Общински съвет“, съгласувал решенията на
ОбС по т.3.1. и за акта, с който е предложен от Председателя на ОС за тази длъжност - дата и рег. номер в
общинската деловодна система.
3.4. Данни за акта (заповедта) на кмета на общината за назначаване на началника на отдел по т.3.3. - дата
и рег. номер в общинската деловодна система.
4. Данни за дати, вх номера и номера на преписки, по които са регистрирани в общинската деловодна
система всички протоколи на ГД „ГРАО“ към МРРБ за извършени проверки на подписката за произвеждане на
местен референдум, изпратени на ОбС – Варна, включително изпратените с писма изх.№№ 08-00346/04.07.2014г. и 92-00-326/28.08.2014г. на МРРБ.
5. Данни за изх. номера на писмата на ОбС, с които получените в ОбС - Варна протоколи на ГД „ГРАО“ към
МРРБ за извършени проверки на подписката за произвеждане на местен референдум, включително получените с
писма изх.№№ 08-00-346/04.07.2014г. и 92-00-326/28.08.2014г. на МРРБ., са съобщени на Инициативния комитет
за местен референдум с оглед задължението на административния орган по чл.34, ал.3 от АПК да осигури на
страните възможност да изразят становище по събраните доказателства, като определи срок не по-дълъг от 7 дни
за писмени искания и възражения.

Обстоятелства и предмет на оспорване.
С решение ДОИ19000173ВН_001ВН от 30.09.2019г. е предоставена част от исканата
информация, но в някои части от заявлението информацията не е предоставена, нито е
отказана изрично и е налице мълчалив отказ. Някои посочени документи изглеждат
неотносими към която и да е точка от заявлението. Непосочването кой документ към коя
точка от заявлението се отнася, затруднява преценката за постановен изричен отказ.
Обжалва се отказ - мълчалив или изричен, по всички точки в заявлението, без 4 и 5.
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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.
Моля съдът да отмени оспорените мълчаливи и изрични откази в посочените части
на заявлението и решението, 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, 17.10.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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