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, адрес за кореспонденция:
бул.„Владислав Варненчик“ №133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004, чрез Юлиян Чолаков
СРЕЩУ мълчалив отказ по заявление вх.№ ДОИ16000036ВН от 09.03.2016г.

Уважаеми Административен съдия,
Обжалва се мълчалив отказ по заявление вх.№ ДОИ16000036ВН от 09.03.2016г. на
основание чл.146 от АПК. Моля съдът да отмени мълчаливия отказ и укаже на
административния орган срок, в който да се произнесе с изрично решение по
заявлението, като ни присъдите и направените разноски.
Със заявлението сме поискали да ни бъде предоставена информация относно
наличните стари планове, скици и карти на града и Морската градина на Варна, като на
основание чл. 26 ал.1 т.4 от ЗДОИ ни бъдат предоставени копия от:
1. План на гр.Варна, подписан на 26.09.1878г. с отразени знакови места в града.
2. Изработения през 1900 първи кадастрален план на подплатени картони в мащаб
1:250 с нанесен с червен цвят улична регулация и последващи промени със син цвят.
3. Изработения през същата 1900 година цветен генерален план на града.
4. Генералния план от 1956г.
5. Кадастралния план от 1950г. с нанесена регулация от 1959г. (обхващащ
територията на днешния Приморски Парк, морския бряг и на север до пътя за Златни
пясъци).
6. Кадастралния План на Морската градина от 1965г.
При извършените няколко справки в деловодството на общината бяхме
информирани, че преписката се намира в различни дирекции, но няма взето решение по
завлението. Към днешна дата 22.04.2016г. също няма данни да ни е изпращано каквото
и да е уведомително писмо.
Жалбата е подадена в срок, тъй като 14-дневният срок за произнасяне по
заявлението е изтекъл на 23 март, а едномесечният срок за обжалването на мълчаливия
отказ изтича утре, 23 април.
Приложение: Препис от жалбата.
Гр. Варна, 22.04.2016 г.

С уважение: . . . . . . . /Юлиян Чолаков/

Забележка: В случай, че административният орган оттегли мълчаливия отказ и ни предостави
поисканата информация, настоящата жалба може да бъде оттеглена.

