ЧРЕЗ кмета на община Варна
ДО Административен съд - Варна
ЖАЛБА
от Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445
бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

Чрез адв. Марин Маринов от АК – Варна
СРЕЩУ мълчалив отказ по искане вх.№ ДОИ13000198ВН_016 от 17.01.2014г. в
частта, с която се иска допълване по реда на чл.22 от ЗДОИ на информацията,
предоставена със справка от 16.01.2013г.

Уважаеми Административен съдия,
Със заявление вх.№ДОИ13000198ВН от 15.11.2013г., е поискана на основание
Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) следната информация:
1. По чия инициатива, на какво правно и фактическо основание, на каква цена и от кого са
закупени и монтирани охранителните камери, разположени в сградата и по фасадата на
сградата на Община Варна; брой, модели, технически параметри.
2. Къде, в продължение на колко време и на какъв технически носител се съхраняват
записите от охранителните камери.
3. В случай, че информацията по т.1 и 2 е класифицирана, моля да ни бъде предоставена
информация за грифа за сигурност, нивото на класификация, датата на класифициране, датата
на изтичане на срока на класификация и правното основание за класифициране.

Поискано е информацията по заявлението да бъде предоставена под формата на
писмена справка, както и копие от относимите договори, заповеди, инструции за
експлоатация и други писмени и графични документи.
По заявлението е взето решение изх.№ ДОИ13000198ВН_006 от 17.01.2014г. за
предоставяне на информацията, част от която е предоставена под формата на писмена
справка на 16.01.2014г. В протокола по чл.35 ал.2 от ЗДОИ са вписани забележка и
искане за допълване на информацията по реда по чл.22 от ЗДОИ, включително с копие
от описания в справката Договор № 6021 от 27.06.2008г. ведно с евентуалните
приложения и допълнителни споразумения към него. Аналогично искане е
регистрирано на следващия ден с вх.№ ДОИ13000198ВН_016 от 17.01.2014г. - на
основание и по реда на чл.22 от ЗДОИ да бъде предоставена поисканата със заявлението
информация, която не е предоставена със справката от 16.01.2013г., включително копие
от посочения в справката договор № 6021 от 27.06.2008г. и всички приложения и
евентуални допълнителни споразумения към него.
Предмет на настоящото оспорване е мълчаливият отказ по искането за достъп до
информация вх.№ ДОИ13000198ВН_016 от 17.01.2014г., в частта за информацията в
Договор № 6021 от 27.06.2008г. и евентуалните приложения и допълнителни
споразумения към него, по което искане срокът за вземане на решение е изтекъл на
31.01.2014г. и след тази дата е налице мълчалив отказ.
Мълчаливият отказ е незаконосъобразен на основание чл.146 т.1, 2, 3, 4 и 5 от
АПК. Според ЗДОИ и константната практика на ВАС такъв отказ е недопустим и само
на това основание подлежи на отмяна. Правилата за добра администрация в
демократичната и правова държава с гражданско общество изключват бездействието на
задължените по ЗДОИ субекти.
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Евентуалният изричен отказ, ако такъв последва преди съдебното решение, е
незаконосъобразен на основание чл.146 т.3, 4 и 5 от АПК.
При постановяването на съдебния акт следва да се вземе предвид, че ако след
подаването на жалбата ответникът предостави достъп до поисканата в заявлението
информация, то тогава ще бъде налице хипотезата на оттегляне на оспорения
предхождащ отказ (или предхождащо бездействие) и направените разноски следва да
бъдат присъдени на основание чл.143 ал.2 от АПК, тъй като с поведението си
административният орган е дал повод за подаването на жалбата.
Ето защо МОЛЯ да отмените мълчаливия отказ като незаконосъобразен, както и
изричния, ако такъв последва преди съдебното решение. МОЛЯ да укажете на
административния орган срок, в който да предостави поисканата обществена
информация в пълен обем, като ни присъдите направените разноски по делото за
написването и подаването на жалбата, за държавни такси, банкови преводи, пощенски и
транспортни услуги и адвокатска защита.
Приложения: Договор за правна помощ и препис от жалбата.

Гр. Варна, 25.02.2014г.

С уважение: . . . . . . .
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