ЧРЕЗ председателя на Общински съвет - 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, адрес за кореспонденция:
бул.„Владислав Варненчик“ №133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
СРЕЩУ решение за отказ от предоставяне на ДОИ изх.№ ДОИ15000083ВН_001ВН
от 07.04.2015г. по заявление вх.№ ДОИ15000083ВН от 01.04.2015г. относно
договора, сключен от „Спортен комплекс Варна“ АД през 2008г. по данни на
изпълнителния директор Марин Митев, съдържащи се в Протокол № 63 от
26.03.2015г. за заседанието на ПК „Собственост и стопанство“ към ОбС Варна

Уважаеми Административен съдия,
С горепосоченото заявление на основание Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) сме поискали ни бъде предоставена подробна информация
относно:
1. Визирания от господин Марин Митев договор, сключен от „Спортен
комплекс Варна“ АД през 2008г., под формата на копие от същия. Към настоящия
момент в сила ли е този договор и ако не е в сила, какви са причините за това.
2. Актуалните инвестиционни намерения на „Спортен комплекс Варна“ АД
и има ли задължение дружеството за изграждане на стадион „Варна“.
Поискали сме информацията да ни бъде предоставена по електронната поща на
адрес office@sopa.bg или по какъвто и да е друг допустим от ЗДОИ начин и форма.
Исканата информация е с наддлеляващ обществен интерес за нейното
предоставяне и разгласяване, тъй като се отнася до действията на дружество с 35%
общинско участие и до разпореждането с множество сгради и терени, около 160 дка
общинска собственост, апортирани на престъпно ниска цена от около 8 - 10 лв за 1 кв.м.
при положение, че по данни от медиите, според самия Марин Митев цената на
квадратен метър там можела да достигне до 1000 евро, т.е. да е 200 пъти по-висока.
Оспорваното решение е получено на 25 април 2015г. 14-дневният срок за
обжалването му изтича на 9 май – събота, почивен ден. Настоящата жалба е подадена в
срок на 11 май – понеделник, който е първият присъствен ден след 9 май.
Оспорването е на основание чл.146 т. 3, 4 и 5 от АПК: съществено нарушение на
административнопроизводствени правила; противоречие с материалноправни
разпоредби; несъответствие с целта на закона.
МОЛЯ да отмените оспореното решение и укажете на административния орган
срок, в който да ни предостави информацията в пълен обем, като ни присъдите и
направените разноски за написването и подаването на жалбата, за държавни и банкови
такси, пощенски и транспортни услуги и адвокатска защита.
Приложение: Препис от жалбата.
Гр. Варна, 11.05.2015 г.
С уважение: . . . . . . . /Юлиян Чолаков/

