ЧРЕЗ кмета на община Варна
ДО Административен съд - Варна
ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
представлявано от Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
чрез адв. МАРИН МАРИНОВ от АК - Варна, ул.”Полк. Свещаров” № 14, Варна 9002
СРЕЩУ мълчалив отказ по заявление вх.№ ДОИ13000120 от 14.08.2013г. относно
ползването на централния вход на сградата на Община Варна само като служебен

Уважаеми Административен съдия,
С горепосоченото заявление е поискана на основание Закона за достъп до
обществена информация (ЗДОИ) следната информация:
„На какво правно и фактическо основание през работно време централният вход на
сградата на Община Варна до грамадата на Пламен е затворен за граждани и се ползва
само като служебен, включително за извеждане на потенциално опасни лица с поставени
белезници, които са задържани извън сградата пред страничния вход, който е за граждани.“

Поисканата информация е определена точно по съдържание, вид, характер,
произход, обхват и местонахождение. Посочена е и допустима от ЗДОИ форма на
предоставяне – писмена справка по смисъла на точка 9 от Заповед № ЗМФ-1472 от
29.11.2011г. обн. ДВ, бр.98 от 13.12.2011г. и копие от съответните документи на
технически носител CD/DVD, посочени са и предпочитаните параметри на записа.
Заявлението е подадено на 14.08.2013г. Максимално допустимият 14-дневен срок
по чл.28 ал.2 от ЗДОИ е изтекъл на 28.08.2013г. и след тази дата е налице мълчалив
отказ. При няколкократната справка в информационния център на община Варна,
включително на 30.08.2013г., се установи, че няма данни за взето решение по
подаденото заявление.
Мълчаливият отказ е незаконосъобразен на основание чл.146 т.1, 2, 3, 4 и 5 от
АПК. Според ЗДОИ и константната практика на ВАС такъв отказ е недопустим и само
на това основание подлежи на отмяна. Правилата за добра администрация в
демократичната и правова държава с гражданско общество изключват бездействието на
задължените по ЗДОИ субекти.
Евентуалният изричен отказ, ако такъв последва преди съдебното решение, е
незаконосъобразен на основание чл.146 т.3, 4 и 5 от АПК.
При постановяването на съдебния акт следва да се вземе предвид, че ако след
подаването на жалбата ответникът предостави достъп до поисканата в заявлението
информация, то тогава ще бъде налице хипотезата на оттегляне на оспорения
предхождащ отказ (или предхождащо бездействие) и направените разноски следва да
бъдат присъдени на основание чл.143 ал.2 от АПК, тъй като с поведението си
административният орган е дал повод за подаването на жалбата.
Ето защо МОЛЯ да отмените мълчаливия отказ като незаконосъобразен, както и
изричния, ако такъв последва преди съдебното решение. МОЛЯ да укажете на
административния орган срок, в който да предостави поисканата обществена
информация в пълен обем, като ни присъдите направените разноски по делото за
държавни такси, банкови преводи, пощенски и транспортни услуги и адвокатска защита.
Приложения: Договор за правна помощ и препис от жалбата.
Гр. Варна, 30.08.2013г.

С уважение: . . . . . . .

