Чрез кмета на район „Приморски“, община Варна
До Аминистративен съд – Варна
ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
представлявано от Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес: бул.„Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
СРЕЩУ Решение изх.№ ДОИ14000206ПР_001ПР от 19.12.2014г.,
с което ни е отказал достъп до информацията,
поискана със заявление вх.№ ДОИ14000206ПР от 10.12.2014г.,

Уважаеми Административен съдия,
Във връзка с оплаквания от граждани и установени от тях пропуски в работата на
участъкови архитекти в район „Приморски“, с горепосоченото заявление
вх.№ ДОИ14000206ПР от 10.12.2014г. сме поискали на основание Закона за достъп до
обществена информация да ни бъде предоставена информацията съдържаща се в
преписките разпределени за работа и/или докладване на ЕСУТ от арх. Евгения Томова
за периода от 1 септември 2014г. до момента на предоставянето на достъпа по това
заявление. За експедитивност и взаимно удобство е посочена предпочитана форма за
получаване на информацията преглед и копия на технически носител чрез снимане на
място с техническо средство на заявителите. В заявлението е обърнато специално
внимание, че с него се цели повишаване прозрачността на действията на задължената по
ЗДОИ администрация на район „Приморски“, както и разкриване и предотвратяване на
корупция, поради което и с оглед оплакванията на граждани, е налице надделяващ
обществен интерес за предоставяне и разгласяване на исканата информация.
Решение изх.№ ДОИ14000206ПР_001ПР от 19.12.2014г., с което кметът на район
„Приморски“ ни е отказал достъп до така поисканата информация, се оспорва на
основание чл.146 т.3, 4 и 5 от АПК. Писмото с решението е получено на 24.12.2014г.,
настоящата жалба е изпратена по пощата на 07.01.2014г. в срок.
Ето защо моля да отмените обжалваното решение и укажете на административния
орган срок, в който да ни предостави поисканата информация в пълен обем, като ни
присъдите и разноските за написването на жалбата, процесуалното представителство,
държавните и преводните такси, пощенските разходи.
Приложение: Препис от жалбата.
Гр. Варна, 07.01.2015г.

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

