ДО Административен съд – Варна
Адм. дело 2114/2016г., VIII състав
УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
От адвокат Ивайло Иванов от АК Варна,
пълномощник на
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков
ОТНОСНО изпълнение на разпореждане и искания по доказателствата
Уважаеми Административен съдия,
В изпълнение на разпореждането:
1. Представяме заверен препис от описания в жалбата договор за правна помощ, като
същевременно моля съдът да го изиска служебно, ведно с копие от цялата преписка.
2. За удостоверяване съществуването и представителството на СОПА представяме
заверено копие от решение №5 от 11.01.2013г. на ВОС, фирмено отделение. Свободен
достъп до данните за СОПА има и в Централния регистър за ЮЛНЦ към МП за ЕИК по
БУЛСТАТ 176143308.
3. Уточняваме, че освен отмяната на дублирания мълчалив отказ, искането е съдът да
определи на административния орган срок за произнасяне по относимата част от
заявлението с изричен акт по смисъла на чл.28 ал.2 от ЗДОИ – с решение за предоставяне
или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и ни уведоми
писмено за своето решение, като ни бъдат присъдени и направените разноски.
По доказателствата:
Моля да задължите ответника да представи:
1. Разпечатка от деловодната система на Община Варна за движението по преписката
с предложението за произвеждане на местен Референдум за Морската градина и
крайбрежната зона на Варна.

2. Данни за броя на общинските съветници, адвокат-доверениците и служителите в
дирекция „Канцелария на Общински съвет – Варна“ с достъп до деловодната система на
Община Варна, позволяващ извършването на справки за движението по преписката и
местонахождението на подписката в подкрепа на предложението за референдум.
С доказателствата ще доказваме, че исканата информация за местонахождението на
подписката, както и за условията и отговорността за нейното съхранение, е обществена,
налична е и не е маркирана с гриф за сигурност.
Гр. Варна, 29.08.2016г.

С уважение: . . . . . /адв. И. Иванов/

