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ОТНОСНО

налагане глоба на Кмета на Община Варна по чл.303 т.2 за нарушения на чл.152 ал.2 от АПК

Уважаеми господин Областен управител,
На 21.04.2009 г. регистрирахме с вх.№ РД-9-9907 (24) в деловодството на Община
Варна жалба до Административен съд Варна (АдСВ) срещу мълчаливия отказ на кмета на
Община Варна по заявление вх.№ РД-9-9907 (24) от 31.03.2009 г., с което на основание
ЗДОИ е поискана информация за проекта за Общ устройствен план на Община Варна във
връзка с Решения № КАЕП-02-42 /09.12.2008 г. на НЕСУТРП, одобрени от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
Тридневният срок по чл.152 ал.2 от АПК е изтекъл на 24.04.2009 г., но все още няма
данни за изпращането на жалбата със заверено копие от цялата преписка на АдСВ,
нито сме уведомени за това.
Съгласно чл.303 т.2 от АПК наказва се с глоба от 150 до 1500 лв., ако не подлежи на
по-тежко наказание, длъжностно лице, което без уважителни причини не препрати
своевременно жалба или протест срещу административен акт на по-горестоящия
административен орган или на съда. Съгласно чл.305 във връзка с чл. 152 ал.2 от АПК
същото наказание се налага и при неуведомяване на подателя на жалбата.
Съгласно чл.307 ал.1 предл.1 в случаите по чл.302, 303 и 305 от АПК актовете за
установяване на нарушенията се съставят от определени от министъра на държавната
администрация и административната реформа длъжностни лица. Със Заповед № РД-1 от
17.01.2007 г. по описа на МДААР министърът е определил актовете за нарушения по
чл.302, 303 и 305 от АПК, извършени от кметове на общини и служители в общинските
администрации, да се съставят от длъжностните лица в съответната областна
администрация, определени по чл.17 т.9 и 10 от Устройствения правилник на областните
администрации.
Ето защо МОЛЯ във връзка със закъснението и неуведомяването длъжностното
лице по чл.307 ал.1 предл.1 от АПК да състави на Кмета на Община Варна акт за
установяване на двете нарушения на чл.152 ал.2 от АПК, извършени в качеството му на
орган по смисъла на нарушената алинея и като дисциплинираща мярка му бъде издадено
наказателно постановление по реда на чл.307 ал.1 предл.2 във връзка с чл.303 т.2 от АПК, с
което да му бъде наложена глоба със справедлив размер. Още повече, че по данни от
проведения в гр. Варна на 24.04.2009 г. Четвърти регионален семинар по проект
“Административно правосъдие и развитие на гражданското общество" нарушението
на чл.152 ал.2 от АПК е едно от най-често извършваните от Община Варна нарушения при
оспорването на административни актове, затрудняващи оспорващите и забавящи работата
на АдСВ.
Приложения: Копие от жалба до АдСВ вх. № РД-9-9907 (24) 21.04.2009 г. по описа
на Община Варна и от решение № 1388 /13.02.2007 г. по ф.д. 252 /2007 г. на ВОС като
доказателство за съдебната регистрация и представителната власт на сдружението.
Гр. Варна, 07.05.2009 г.

С уважение: (

) /Юлиян Чолаков/

