ЧРЕЗ Кмета на община Варна
До Административен съд – Варна
ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков,
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
СРЕЩУ решение № ДОИ16000086ВН_013ВН от 06.06.2018г. за отказ от достъп до
информацията по т.1, 2 и 3 от заявление № ДОИ16000086ВН от 09.06.2016г.
Уважаеми Административен съдия,
Оспорването е на основание чл.146 точки 1, 3, 4 и 5 от АПК.
Информацията и по трите точки в заявлението е отказана изрично с аргумент, че не
била обществена.
В частта по точка първа е предоставена относимата информация, че в Община
Варна не бил издаван и наличен съответен забраняващ административен акт (АА), но не
е предоставена исканата информация за правното основание за фактическата забрана,
която е налице и се практикува. Тоест, остава неясно дали фактическата забрана е
основана на закона или е налице административен произвол по смисъла на чл.282 от НК,
извършван със знанието или зад гърба на кмета.
В частта по точки втора и трета е предоставена оправдателната, но неотносима
информация, че деловодната система в Община Варна не предоставяла възможност за
справки по посочените критерии. В заявлението не се иска информация за деловодната
система, а за БРОЙ подадени и уважени искания от определен вид, за да си съставим
мнение за дейността на задължения по ЗДОИ субект, а не за деловодната система.
Административният орган (АО) не разполага с оперативна самостоятелност относно
спазването на закона.
Нарушен е и основният принцип „Последователност и предвидимост“, залегнал в
чл.13 от АПК, съгласно който АО-и своевременно огласяват публично критериите,
вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна
самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му.
И по трите въпроса в заявлението, поради пълното противоречие на диспозитива с
мотивите на АА, остава неясна волята на АО - дали предоставя или отказва исканата
налична служебна информация, която не била обществена. Не става ясно и това дали АО
може или не може да брои, тъй като това обстоятелство може да е основание за отказ.
Ето защо моля да обявите обжалвания акт за нищожен със законните последици или
да го отмените и определите на АО срок, в който да ни предостави исканата информация,
като ни присъдите и направените разноски.
Приложение: Препис от жалбата.
Гр. Варна, 18.06.2018г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

