Чрез председателя на Общински съвет - Варна
До Аминистративен съд – Варна
ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, чрез Юлиян Чолаков,
адрес: бул.„Владислав Варненчик“ №133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
СРЕЩУ решение рег.№ ДОИ160000183ВН_001ВН от 02.12.2016г.
Уважаеми Административен съдия,
Горепосоченото решение се оспорва в частта, в която не е предоставена
поисканата информация със заявление вх.№ ДОИ16000183ВН от 18.11.2016г.
Оспорването е на основание чл.146 т.4 и 5 от АПК.
По т.1 предоставената информация е неотносима и не е в съответствие с целта на
ЗДОИ, тъй като се отнася до случаи на връчване на решение за отказ на достъп по реда
на чл.39 от ЗДОИ, а в заявлението се иска информация относно кореспонденцията и
предоставянето на информацията, което се извършва по реда на чл.35 от ЗДОИ.
Неотносима е и посочената Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г. на МФ, тъй като в
чл.35 ал.3 от ЗДОИ изрично е посочено, че когато органът изпраща по електронна поща
решението за предоставяне на достъп заедно с копие от информацията, в тези случаи не
се заплащат разходи по предоставянето.
По т.2 отказаната поискана информация е отказана на основание чл.37 ал.1 т.1 от
ЗДОИ във връзка с чл.33 и чл.45 от Закона за адвокатурата. В действителност
заявлението не е адресирано до адвокат, а до орган – председателя на ОС. Мотивирано е
и наличието на надделяващ обществен интерес с оглед целяното повишаване на
неговата прозрачност и финансова отчетност, както и разкриването на корупция и
злоупотреба по служба, свързани с взаимодействието му с адвокат-доверениците на ОС.
Посочените разпоредби от Закона за адвокатурата са неотносими към предоставянето на
исканите копия, след заличаване на подлежащите на заличаване лични данни, ако има
такива. Информация за изготвени проекти не е искана, а само дали за тях се издават
оправдателни документи. И да беше поискана такава информация, посоченият чл.13 ал.2
т.1 от ЗДОИ щеше да е неотносим при наличието на надделяващ обществен интерес.
Ето защо МОЛЯ по изложените съображения да отмените обжалваното решение и
укажете на административния орган срок, в който да ни предостави поисканата, но
непредоставена информация, като ни присъдите и направените разноски.
Приложение: Препис от жалбата.
Гр. Варна, 19.12.2016г.

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

