ЧРЕЗ Кмета на община Варна
zdoi@varna.bg, adm_obsluzhvane@varna.bg
До Административен съд – Варна
ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представител Юлиян Атанасов Чолаков
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
СРЕЩУ Решение рег.№ ДОИ20000005ВН_003ВН от 16.01.2020г., в частта за
несъобразяването с предпочитаната форма за предоставяне на информацията
Уважаеми Административен съдия,
Настоящата жалба срещу горепосоченото решение е подадена по електронната поща
на адреси zdoi@varna.bg, adm_obsluzhvane@varna.bg, подписана с КЕП.
Със заявление рег.№ ДОИ20000005ВН от 02.01.2020г., адресирано до кмета на
община Варна, сме поискали на основание ЗДОИ да ни бъде предоставено електронно
копие от кадастрален план на Местност „Старите лозя“ – гр. Варна от 1936г. с
нанесена регулация от 1937г., мащаб 1:2000.
Поискано е информацията да ни бъде предоставена по електронен път, както и под
формата преглед на оригинал или копие, като основна цел на заявлението е планът да бъде
разпространен, информацията за тази част от историята на града ни да стане обществено
достояние и да бъде запазена за идните поколения в сегашния ѝ вид.
Посочено е, че поради големия обем графична и текстова информация, формата
преглед на оригинал е неподходяща в самостоятелен вид, тъй като с нея не се постига
целта на заявлението и на ЗДОИ. Освен това са налице подлежащи на проверка данни, че
общинската администрация разполага с електронно копие от кадастралния план, но
определени служители заблуждават гражданите и съда, че няма такова копие, с оглед
запазване на монополно положение за нерегламентирана търговия с данни при имотни
спорове и/или изготвяне на СТЕ при паралелната им дейност като вещи лица.
С обжалваното решение органът е предоставил достъп до исканата информация под
формата „преглед на оригинал“. Информацията не е предоставена по електронен път с
аргумент, че „Състоянието на картната основа не позволява копиране или сканиране,
в следствие на дългогодишната си употреба и амортизация на картното платно“.
Оспорването е на основание чл.146 т.4 и 5 от АПК - противоречие с
материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона. Решението не се се
обжалва в частта, с която е предоставен достъп под формата преглед на оригинал.
Нарушен е чл.27 ал.1 от ЗДОИ. Физическото състояние на картната основа не е
пречка за дигитализиране на изображението на плана и предоставянето на информацията
по електронен път. Напротив, именно с цифровизиране изображението върху ценната
старина ще бъде съхранено такова, каквато е, а самата картна основа няма да се уврежда
повече чрез предоставянето ѝ за преглед в оригинал. Освен това, при наличие на
електронно копие, въпросът за техническа възможност става правно неотносим.
Ето защо моля съдът да отмени обжалваното решение в обжалваната му част и
определи на административния орган срок, в който да ни предостави исканата
информация в електронен вид или да я публикува, и ни присъди направените разноски.
Гр. Варна, 30.01.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)

