Чрез Главния прокурор на Република Бъргария
infocenter@prb.bg, prbcont@prb.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 Заявление вх.рег.№ PRB202004472200I по описа
на Информационния център на ПРБ (вх. ГП-218 /2020г.) от 23.01.2020г.
Уважаеми Административен съдия,
Настоящата жалба е подадена на 20.02.2020г. чрез административния орган по
електронната поща на адреси infocenter@prb.bg, prbcont@prb.bg, подписана с КЕП.
С цел заостряне на вниманието върху фунцията на прокуратурата да защитава
обществения интерес и правата на гражданите, както и във връзка с основната дейност на
СОПА да подпомагаме оптимизирането на действията на органите и институциите в
страната, с горепосоченото заявление вх.рег.№ PRB202004472200I от 23.01.2020г. е
поискана информация за съдържанието на следните документи:
1. „Методика за взаимодействието на прокуратурата с контролните органи при
противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения
интерес и правата на гражданите“, утвърдена за задължително изпълнение със Заповед
на Главния прокурор № 1489/02.06.2011г.
2. Заповед на Главния прокурор № 1489/02.06.2011г., с която методиката по точка 1
е утвърдена за задължително изпълнение.

В заявлението е посочена предпочитана форма на предоставяне на информацията.
Поискано е, ако част от исканата информация съдържа защитени лични данни или други
правно защитени тайни, те да бъдат заличени, за да ни бъде предоставена останалата част.
Мотивирано е и наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ.
Срокът по чл.28 от ЗДОИ е изтекъл на 06.02.2020г., но след справка на 20.02.2020г.
около 10:10 часа в Информационния център на ПРБ на тел. 029867671 се оказа, че няма
данни за взето решение по заявлението и изходящо писмо, адресирано до заявителя.
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
съдебна практика на ВАС.
Ето защо моля съдът да отмени оспорения мълчалив отказ 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, 20.02.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)

