До Върховния административен съд
адм.д. № 2532 от 2017г., пето отделение
за с.з. на 11.04.2018г. от 10:30ч. в зала 3
МОЛБА ЗАЩИТА
от адв. Ивайло Иванов от АК Варна,
служ. адрес гр. Варна ул. „Дрин“ №1, вх.Е
процесуален представител на
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Чолаков
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
Уважаеми Върховни съдия,
Настоящата защита е подадена по факс и електронната поща, подписани с КЕП.
Моля да дадете ход на делото.
Първоинстанционното решение е правилно, а касационната жалба неоснователна.
Касаторът не оспорва наличието на мълчалив отказ. Оплакванията му се свеждат до
твърдението - оксиморон, че били налице фактически и правни основания за отказ от
предоставяне на информация, макар и мълчалив. И че при отмяната на процесния
мълчалив отказ мотивите на съда не били съобразени с основни принципи в ЗДОИ.
Нарушените с отмяната на мълчаливия отказ принципи и законови разпоредби обаче не
са посочени.
В действителност, по отношение на мълчаливия отказ по ЗДОИ разпоредбите на
Конституцията и специалния ЗДОИ са ясни и съдебната практика е непротиворечива по
този въпрос. Бездействието на административните органи по заявление по чл.28 от ЗДОИ,
е недопустимо в правовата държава, каквато е Република България според преамбюла и
чл.4 от Конституцията. Законосъобразен мълчалив отказ по ЗДОИ няма и не може да има.
В касационната жалба са изложени мотиви за отказ от предоставяне на ДОИ, но
тяхното място не е в касационна жалба до ВАС, а в писмено решение по чл.38 от ЗДОИ,
проверяемо за законосъобразност пред първоинстанционен съд. Именно затова
административната преписка е върната на кмета на Община Варна – за да му се даде
възможност в писмена форма да предостави или да откаже мотивирано исканата
информация, съобразно законовите изисквания.
Ето защо моля да оставите в сила първоинстанционното решение и ни присъдите
направените разноски за защитата пред ВАС в размера, посочен в приложения договор за
правна помощ от 04.04.2018г.
Моля да ни дадете срок за представяне на писмени бележки след изготвянето на
протокола за с.з. и предоставянето му на страните.
Приложение: Договор за правна помощ от 04.04.2018г.
Гр. Варна, 05.04.2018г.

С уважение: . . . . ./адв. Ивайло Иванов/

