До кмета на община - Варна
zdoi@varna.bg
във вр. със заявление ДОИ16000036ВН от 09.03.2016г.
и решение ДОИ16000036ВН_004ВН от 23.03.2016г.
ИСКАНЕ
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 тълкуване на решение ДОИ16000036ВН_004ВН от 23.03.2016г.
Правно основание: чл.62 ал.3 от АПК
Уважаеми господин Кмет,
Предмет на заявлението ни с вх.№ ДОИ16000036ВН от 09.03.2016г. са старите
планове, скици и карти на града и Морската градина на Варна.
На 24.08.2016г., чрез Административен съд – Варна, се сдобихме с укриваното в
продължение на 5 (пет) месеца от нас решение по това заявление, решение
изх.№ ДОИ16000036ВН_004ВН от 23.03.2016г., за което секретарят на общината Нора
Момчева ми обясни лично в нейния кабинет, че щом не сме уведомени за взето
решение, значи няма такова решение, независимо от данните в общинската деловодна
система за неговото наличие, установено при многократните ни справки.
Ако е „допусната грешка при извършване на справка в деловодната система на
Община Варна“, както смело твърди юрк Лора Гоцева пред съда, то тази многократно
повторена „грешка“ не е на служителките на гишета 18 и 19 в информационния център,
а на госпожа Нора Момчева и подчинената ѝ служителка Камелия Василева, действащи
под надзора на зам. кмет Пламена Маринова, която също ни отказа разговор за
обструкцията на ЗДОИ и многобройните, почти 90% мълчаливи откази в общината,
водещи до значителни и практически безстопанствени разходи за изплащането на
съдебните разноски на страните за тяхната отмяна, чийто общ размер може да се
окаже достатъчен за цифровизирането и спасяването на всички налични в Община
Варна стари планове, скици и карти на града и Морската градина на Варна.
С процесното решение от 23.03.2016г. достъп ни е разрешен само под формата на
преглед на оригиналите на посочените планове на основание чл.27 ал.1 т.1 от ЗДОИ,
тоест поради липсата на техническа възможност информацията да ни бъде изпратена
по електронен път. От него не става ясно дали пречката е свързана с предоставянето по
електронен път на файловете с исканите планове и карти или с лошото поддържане и
състояние на самите оригинали, непозволяващо копиране и сканиране, каквото е
становището в представеното на съда писмо ДОИ16000036ВН_003ВН от 15.03.2016г.
Ето защо, както и с оглед възможностите за споразумение по реда на чл.20 от
АПК, тъй като решение ДОИ16000036ВН_004ВН от 23.03.2016г. не е обжалвано до
настоящия момент, или споразумение пред съда по реда на чл.178 от АПК,
МОЛЯ на основание чл.62 ал.3 от АПК да изясните действителното съдържание на
решение ДОИ16000036ВН_004ВН от 23.03.2016г., а именно дали посочената в него
техническа пречка като основание по чл.27 ал.1 т.1 от ЗДОИ означава лошо състояние
на оригиналните стари планове, скици и карти на града или нещо друго.
Гр. Варна, 26.08.2016г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

