Чрез Окръжна прокуратура - Варна
До Аминистративен съд – Варна
ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
СРЕЩУ мълчалив отказ на Главния прокурор на Република България по заявление
с вх. ГП-№ 3363 от 21.09.2017г., уточнено с молба от 03.10.2017г., относно
инструкциите по чл.138 от ЗСВ, издадени след 01.01.2014г.

Уважаеми Административен съдия,
Oспорваме мълчаливия отказ по горепосоченото заявление 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 дори 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.
По подсъдността. С оглед, че Прокуратурата на Република България има
териториална структура в град Варна, на основание чл.133 ал.2 т.2 от АПК - по аргумент
от противното, делото е подсъдно на Административен съд – Варна. Дори лице по чл.28
ал.2 от ЗДОИ да е заместникът на главния прокурор Пенка Богданова, това обстоятелство
не е основание за промяна на подсъдността. В чл.133 от АПК - „Местна подсъдост“,
законодателят е заложил ясно идеята за удобство на страните и техните адвокати, както и
разтоварването на столичните съдилища.
По доказателствата. Моля да изискате преписката в цялост. Копие от заявлението,
от указанието на органа и от уточняващата молба на СОПА са приложени към
настоящата жалба за удобство на съда.
Петитум. Моля да отмените обжалвания мълчалив отказ и укажете на органа срок, в
който да се произнесе с изричен акт и ни присъдите направените разноски на основание
чл.143 ал.1 от АПК или на основание ал.2 от същия член, ако междувременно органът
предостави информацията, като се смята за отменен и изричният отказ, ако такъв бъде
постановен преди финалния съдебен акт.
Приложения:
Копие от заявление вх. ГП-№ 3363 от 21.09.2017г., писмо вх. ГП-№ 3363/2017г. от
26.09.2017г., уточняваща молба от 03.10.2017г. и препис от жалбата за ответника.
Гр. Варна, 03.11.2017г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

