До Административен съд – Варна
Адм. дело 3342 /2019г., XVI състав
admcourt.vn@gmail.com
УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО доказателства за допустимост и основателност на жалбата
Уважаеми Административен съдия,
1. Моля при преценката на допустимостта да вземете предвид, че съгласно чл.39 от
специалния ЗДОИ, решението за отказ за предоставяне на ДОИ се връчва на заявителя срещу
подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, като в случая и двете хипотези не са
налице. В действителност, то е „връчено“ или по-точно изпратено на СОПА по електронната
поща на адрес office@sopa.bg на 19.11.2019г. в 15:09:22ч - след 6 мин 42 сек разговор с
деловодството на ЦИК на тел. 02 9393719, започнал в 15:03ч и приключил с извинения за
допуснатия пропуск. Точните думи на служителката бяха „Благодаря Ви за разбирането!“

Това означава, че обжалваното решение не е връчвано въобще по специалния ред на
чл.39 от ЗДОИ и срокът за обжалването му следва да се приеме за спазен. Основен принцип
в правото е, че никой не следва да черпи права от неправомерното си поведение.
С писмо вх. рег. № с.д. 18885 от 19.12.2019г. председателят и секретарят на ЦИК са се
опитали да подведат съда, че с решение ЦИК може да обезсили специалния ЗДОИ, но тези
опитни юристки си противоречат дори с Вътрешните правила за предоставяне на ДОИ в
ЦИК. Съгласно чл.18 в срока по чл.8 ал.1 от тези правила (14-дн срок по чл.28 от ЗДОИ)
директорът на дирекция „Администрация“ осъществява контрол за уведомяването на
заявителя за решението за отказ или предоставяне на ДОИ, но в преписката няма данни
за такова уведомяване. Има самопризнание за пропуск и извинение на служител.
2. Моля съдът да изиска от ответника доказателства, ако съществуват такива, че
исканата информация е класифицирана и маркирана с гриф за сигурност или е определена
по друг начин за нормативно защитена тайна.
Гр. Варна, 19.12.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подпис с КЕП)

