ДО Областния управител на област Варна
Във вр. с решение РД-16-7710-3 от 08.08.2016г.
МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, е-поща: office@sopa.bg
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
ОТНОСНО продължаване на производството по вх.№ РД-16-9907-50 от 18.07.2016г.
както в частта за жалбата по реда на чл.81 ал.1 във вр. с чл.58 ал.1 и чл.84 ал.2 от АПК.,
така и в частта за сигнала по реда на чл.107 и сл. от АПК във вр. с чл.205 от НПК.
Правно основание: чл.62 ал.2 от АПК
Уважаеми господин Областен управител,
Очевидна грешка в решение № РД-16-7710-3 от 08.08.2016г. е, че с жалба - сигнал
вх.№ ДОИ16000036ВН_007ВН от 04.07.2016г. по описа на Община Варна
(вх.№ РД-16-9907-50 от 18.07.2016г. по описа на Областна администрация) СОПА
обжалваме пред областния управител мълчалив отказ на кмета по заявление за достъп до
информация. В действителност, в т.1 от жалбата-сигнал е записано буквално:
1. Жалба срещу мълчалив отказ на кмета на община Варна по молба
вх.рег.№ ДОИ16000036ВН_006ВН от 02.06.2016г. с искане на основание чл.34 ал.1 от АПК за
преглед на преписката по заявление вх.рег.№ ДОИ16000036ВН от 09.03.2016г. относно „стари
планове, скици и карти на града и Морската градина на Варна“.

В случая разпоредбата на чл.14 ал.1 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК е неприложима.
Пред областния управител се обжалва единствено и само мълчалив отказ по молба от
02.06.2016г. за преглед на преписка и този юнски мълчалив отказ не може да е предмет на
обжалване с предхождащата го във времето априлска жалба от 22.04.2016г., по която на
29.07.2016г. в Административен съд – Варна е образувано адм. дело 2127 /2016г.
Освен това, съгласно чл.152 ал.2 от АПК органът изпраща на съда жалбата заедно със
заверено копие от цялата преписка. Оригиналните документи са налични при органа и
производството може да продължи в тази част, която не е предмет на разглеждане от съда.
Ето защо, с оглед неотносимостта на постановеното с Решение № РД-16-7710-3 от
08.08.2016г. оставяне без разглеждане на несъществуващата жалба до областния управител
срещу мълчалив отказ по заявление за достъп до информация,
МОЛЯ производството по жалбата-сигнал вх.№ РД-16-9907-50 /18.07.2016г. да бъде
продължено както в частта за жалбата по реда на чл.81 ал.1 във вр. с чл.58 ал.1 и чл.84 ал.2
от АПК., така и в частта за сигнала по реда на чл.107 и сл. от АПК във вр. с чл.205 от НПК.
Гр. Варна, 22.08.2016г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

