ПРОТОКОЛ
Административен съд
гр. Варна
На 19 септември
В публично заседание в състав:

VІ състав
2016 г.
Съдия: ИВЕТА ПЕКОВА

Секретар: Д.Д.
сложи за разглеждане докладваното от Съдията-докладчик
адм. дело № 2093 по описа за 2016 година
При спазване разпоредбите на чл. 142, ал. 1 ГПК, вр. чл. 144 АПК,
на поименното повикване в 17:10 часа се явиха:
За жалбоподателя „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и
администрацията“ гр. Варна, представлявано от Юлиян Атанасов
Чолаков, редовно призован, се явява представляващият Юлиян Чолаков и с адв.
Ивайло Иванов, редовно упълномощен и приет от съда от днес.
За ответната страна Кмета на Община Варна, редовно призована, не се явява
представител.
Адв. Иванов: Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че не съществуват процесуални пречки за даване ход на делото,
поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА
Постъпила е жалба от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и
администрацията, представлявано от Юлиян Чолаков,*** и адрес за кореспонденция
гр.Варна, бул. „Вл.Варненчик“ №133, бл.40, вх.А, ап.43, подадена чрез адв.Иванов
против мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация по заявление вх.№
ДОИ16000077ВН/03.06.16г., както и по молба вх. № ДОИ1600077ВН_006ВН от
29.06.16г. за преглед на преписката.
Юлиян Чолаков: Уточнявам, че това е съществено процесуално нарушение в
процедурата, което няма как отделно да обжалваме и в случая ще поискаме и ако не го
бяха извършили и бяхме видели документите нямаше да подадем жалба. Това е чл. 34
ал. 2 АПК и ние имаме право да се запознаем с преписката. Все едно да дойда на дело
и да не мога да си погледна делото. Преписката по заявлението се разглежда освен по
специалния закон, където страните имат право на достъп до нея и по чл. 34 ал. 1 от
АПК. Не може да се държат така и това позволява недопустимо отношение. От 13
заявления имаме 10 образувани дела и именно заради поведението на
административния орган, ако можехме да погледнем вътрешно служебните писма,
нямаше да се стига до съда.
Адв. Иванов: Поддържам жалбата. Моля да приемете административната
преписка.
Юлиян Чолаков: Преписката не е цялата. В АПК в чл. 152 пише, че трябва да е
в цялост, а не каквото са предоставили. Имаме доказателствени искания, направени в
молба от 16.08.2016г. Моля да изискате документ ДОИ16000077ВН_005ВН, както и
цялата преписка, включително договора, който е предмет на исканата информация.
Заявлението няма долна черта, а всички следващи документи имат долна черта. В
случая тази молба по чл. 34 е с 006, жалбата е с 007, а документа е 005. Съдът може да
изиска данни дали е засекретен договорът и има гриф за сигурност. Той е част от
преписката, тъй като е споменат в писмо 002 и административният орган е длъжен да
представи преписката в цялост. Тази практика не е правилна и това в Община Варна
трябва да се промени. По други дела този документ може да е изрично решение.

Произнасят се с решение и не ни го предоставят и чак когато дойде делото в съда и
ние го изискваме този документ се оказва, че това е решението и ни прекратяват
делото, поради липса на правен интерес, както направи колежката ви Андонова преди
няколко дни без да е нейно делото. Моля да укажете на органа и да се произнесете по
молбата от 16.08.2016г. След като видим какво има може да оттеглим жалбата.
Съдът намира, че писмените доказателства, представляващи административната
преписка по оспорения акт са относими към спора и ще имат съществено значение за
неговото изясняване и следва да бъдат приети и приложени по делото, да се задължи
ответника в 7- дневен срок от съобщението да представи всички документи, които
представляват част от административната преписка и не са представени с нея,
включително и документ № ДОИ16000077ВН_005ВН, а искането за искането за
изискване на договора и всички документи относно сключването му, приложени към
писмо рег. № ДОИ16000077ВН_002ВН/13.06.2016г. следва да се остави без уважение,
тъй като със същото се иска разкриване на обществена информация, предмет на
мълчаливия отказ, който се оспорва, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото писмените
доказателства,
представляващи
административната
преписка
–
жалба
рег.№ ДОИ16000077ВН_007ВН/18.07.2016г.,
договор
за
правна
помощ,
заявление за достъп до информация рег.№ ДОИ16000077ВН/03.06.2016г.,
писмо рег.№ ДОИ16000077ВН_001ВН/06.06.2016г.,
писмо рег.№ ДОИ16000077ВН_002ВН/13.06.2016г.,
писмо рег.№ ДОИ16000077ВН_003ВН/14.06.2016г.,
писмо рег.№ ДОИ16000077ВН_004ВН/16.06.2016г.,
пълномощно; молба рег.№ ДОИ16000077ВН_006ВН/29.06.2016г.
ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7- дневен срок от съобщението да представи всички
документи, които представляват част от административната преписка и не са
представени с нея, включително и документ № ДОИ16000077ВН_005ВН.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за изискване на
договора и всички документи относно сключването му, приложени към писмо
рег. № ДОИ16000077ВН_002ВН/13.06.2016г.
Юлиян Чолаков: Моля административният орган да предостави данни или
доказателства дали този договор, по отношение на който се иска достъп до обществена
информация, има гриф за сигурност. Практиката показва, че някои ваши колеги казват,
че нямаме правен интерес. Ние предпочитаме да се доберем до информацията, а не да
спечелим делото. Ако е маркиран с гриф за сигурност щяхме да оттеглим жалбата. От
13 заявления имаме 10 мълчаливи отказа. Нямам други доказателствени искания.
Съдът намира, че следва да се остави без уважение искането на жалбоподателя,
тъй като това обстоятелство е без отношение към спора, а делото следва да се отложи
за друга дата и час, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за изискване на
информация от ответната страна дали договора, предмет на искането за достъп до
обществена информация, има гриф за сигурност.
ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 17.10.2016г. от 16:00 часа, за която дата и
час страните са уведомени от днес.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 17.24 часа.
СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

