ЧРЕЗ кмета на община Варна
ДО Административен съд – Варна
ЖАЛБА
От адвокат Ивайло Иванов от АК Варна, пълномощник на
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308,
представлявано от Юлиян Чолаков, адрес за кореспонденция:
бул.„Владислав Варненчик“ №133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004, чрез Юлиян Чолаков
СРЕЩУ мълчалив отказ по заявление вх.№ ДОИ14000176ВН от 31.10.2014г.
относно строителство по крайбрежната алея на Морската градина

Уважаеми Административен съдия,
С горепосоченото заявление на основание Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) сме поискали да ни бъде предоставена следната информация:
1. Относно Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ
изменение на ПУП – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ I „за суха и
водна ролба“ (ПИ № 10135.2561.5 с площ 9351 кв.м.) кв. 8, по плана на Съставна зона 5,
„Приморски парк Варна“ гр. Варна, с цел отреждане на нов УПИ VIII – 5 „за обществено
обслужване“, както и всички документи по тази преписка, включително Заповед № 686 от
04.12.2013г., издадена от главния архитекст на община Варна.
2. Относно Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за урегулиране
на поземлем имот (УПИ) I „за озеленяване и брегоукрепване“ и УПИ II „за рибарско селище“
(ПИ № 10135.2561.18 и № 10135.2561.1018), кв. 1, Съставна зона 6 по плана на „Приморски
парк Варна“ гр. Варна, както и всички документи по тази преписка, включително Заповед №
688 от 04.12.2013г., издадена от главния архитекст на община Варна.
3. Относно визуализации и фасади на сградите, разрешени за строителство по
крайбрежната алея на Морската градина на град Варна.
4. Относно въвеждането в експлоатация
мероприятия в крайбрежната зона на град Варна.

на

извършените

брегоукрепителни

Заявлението е подадено на 31.10.2014г. 14 дневният срок по чл.28 ал.1 от ЗДОИ за
вземане на решение по заявлението е изтекъл на 14.11.2014г. и след тази дата е налице
мълчалив отказ. Едномесечният срок за обжалване на мълчаливия отказ изтича на
15.12.2014г. (понеделник) и настоящата жалба е подадена в срок.
Мълчаливият отказ по заявлението 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 или се установи преди
съдебното решение, е незаконосъобразен на основание чл.146 т.1, 2, 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.
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Ето защо МОЛЯ да отмените оспорения мълчалив отказ като незаконосъобразен,
както и изричния, ако такъв се установи 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 написването и подаването на жалбата, за държавни и банкови
такси, пощенски и транспортни услуги и адвокатска защита.
Приложения: Договор за правна помощ и препис от жалбата.

Гр. Варна, 10.12.2014 г.

С уважение: . . . . . . .
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