Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 4373 / 14.03.2018г.

гр.Варна
Тинка Косева – Председател на Административен съд Варна, на
основание чл.306, ал.2 ,вр. с ал.3 от АПК,
Като разгледах докладваното адм.дело №632/2018г., по описа на
Административен съд Варна, образувано по молба на Сдружение за
оптимизиране на правосъдието и администрацията-СОПА, гр.Варна
представлявано от Юлиян Чолаков с искане за налагане на глоба на кмета
на район „Приморски“-Община Варна за неизпълнение на влязло в законна
сила решение №2174/04.12.2017г., постановено по адм.дело №2012/2017г.
на Административен съд Варна, намирам следното:
Производството е по реда на чл.306 вр. с чл.304 от АПК.
Образувано е
по молба на Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията-СОПА, гр.Варна представлявано от
Юлиян Чолаков с искане за налагане на глоба на кмета на район
„Приморски“-Община Варна за неизпълнение на влязло в законна сила
решение №2174/04.12.2017г., постановено по адм.дело №2012/2017г. на
Административен съд Варна. Твърди се в молбата, че решението е влязло в
законна сила на 21.12.2017г., но въпреки това не било изпълнено от
административния орган, съгласно дадените указания в мотивите на
съдебното решение.Прави се искане за налагане на глоба на кмета на
район „Приморски“-община Варна на осн.чл.304 от АПК.
В съответствие с изискването на разпоредбата на чл.306, ал.3 от АПК
е предоставена възможност на
Петя Проданова-кмет на район
„Приморски“-община Варна, да даде писмени обяснения и представи
доказателства за изпълнение на съдебното решение в 14 дн.срок от
получаване на препис от молбата по чл.304 от АПК.
В указания срок по делото е представено писмено становище от кмета
на район „Приморски“-община Варна, в което се излага, че съдебното
решение е изпълнено и е постановено решение, с което в изпълнение
указанията на съда е предоставена исканата информация по ЗДОИ.

Към становището е представено копие
от Решение
рег.№ДОИ17000073ПР_005ПР от 08.03.2018г., издадено от кмета на район
„Приморски“-община Варна в изпълнение на влязло в сила решение по
адм.дело №2012/2017г. на Административен съд-Варна, с което е
предоставен достъп до обществена информация по заявление
вх.№ДОИ17000073ПР/26.05.2017г. от Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията, като е наредено в 30 дневен срок от
получаване на решението, Главен юрисконсулт-Веселин Михайлов, да
предостави информацията, под формата на справка, изготвена от Надя
Драгиева-старши експерт „ЕСГРАОН и гражданско състояние“ и
Маргарита Вощинарова-главен специалист „ЕСГРАОН“.
Като взех предвид приложените по делото писмени доказателства и
изложеното в искането до съда и извърших служебна проверка по
цитираното административно дело, установих следното:
С решение №2174/04.12.2017г., постановено по адм.дело №2012/2017г.
на Административен съд Варна, ХХХІV състав е отменен изричен отказ на
кмета на район „Приморски“ при община Варна, обективиран в писмо
№ДОИ17000073ПР-001ПР/08.06.2017г.
да
предостави
достъп
до
информация
по
т.2.1,
т.2.2,т.2.3
и
т.4
от
заявление
вх.№ДОИ170000ЗПР/26.05.2017г. на СОПА.
С решението преписката е върната на кмета на район „Приморски“община Варна за произнасяне т.2.1, т.2.2,т.2.3 и т.4 от заявление
вх.№ДОИ170000ЗПР/26.05.2017г. на СОПА, съобразно указанията и
мотивите на решението.
Решението като необжалвано от страните е влязло в законна сила на
21.12.2017г.
С писмо изх.№138/10.01.2018г. на Административен съд Варна е
изпратен заверен препис от влязлото в сила решение на кмета на район
„Приморски“ при община Варна за произнасяне, съобразно мотивите на
решението, като е върната и административната преписка.
От
представеното
по
делото
копие
на
Решение
рег.№ДОИ17000073ПР_005ПР от 08.03.2018г., издадено от кмета на район
„Приморски“ при община Варна се налага извода, че съдебното решение е
изпълнено.С решението е предоставена исканата информация, съобразно
мотивите на влязлото в сила съдебно решение.
С издаденото решение се предоставя достъп до информация по т.2.1,
т.2.2,т.2.3 и т.4 от заявление вх.№ДОИ170000ЗПР/26.05.2017г. на СОПА, с
което кмета на район „Приморски“ при община Варна, е изпълнил точно
съдебното решение, съгласно дадените в него указания и постановен
диспозитив.
За да се приложи разпоредбата на чл.304, ал.1 от АПК следва да е
налице задължение за административен орган, произтичащо от влязъл в
сила съдебен акт, което да
не е изпълнено.Разпоредбата вменява

реализиране на административно-наказателна отговорност спрямо
длъжностно лице за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязъл в
сила съдебен акт.Следователно е необходимо неизпълнението да е в
резултат на виновно поведение на длъжностното лице и да е налице влязъл
в сила съдебен акт.
Преценката за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт и
реализиране на административно –наказателната отговорност на
длъжностно лице, се извършва към датата на постановяване на настоящото
разпореждане.След като съдебното решение е изпълнено към днешна дата,
макар и не предвидения от ЗДОИ срок, то не е осъществен фактическия
състав на разпоредбата на чл.304 от АПК тъй като не е налице виновно
неизпълнение на влязлото в законна сила решение от страна на длъжностно
лице-кмета на район „Приморски“-община Варна.
Искането за налагане на наказание по чл.304 от АПК се явява
неоснователно и следва да бъде отхвърлено.Към датата на постановяване на
настоящото разпореждане, съдебното решение е изпълнено от
административния орган.
Водим от изложеното и на осн.чл.306, ал.2 от АПК
Р А З П О Р Е Д И Х:
ОТХВЪРЛЯМ
искане по молба вх.№3730/21.02.2018г. на
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията-СОПА,
гр.Варна, представлявано от Юлиян Чолаков за налагане на глоба на кмета
на район „Приморски“-Община Варна на основание чл.304, ал.1 от АПК.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

