ДО Председателя на Административен съд - Бургас
във връзка с адм. дело № 2700 от 2018г., XX с-в
ИСКАНЕ
От Асен Недялков Йорданов, Директор на сайта Биволъ
адрес за кореспонденция: площад „Баба Ганка“ № 4, ет.4, гр. Бургас 8000
и
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308
представлявано от председателя Юлиян Атанасов Чолаков
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
За налагане на глоба на длъжностното лице, виновно за неизпълнението на съдебно
решение № 2083 от 15.11.2018г. по адм.д. № 2700 от 2018г. по описа на Адм. съд Бургас, с което съдът е отменил отказ за предоставяне на обществена информация
относно мозайката „Стара карта на Бургас“, обективиран в писмо рег.№ ЕД-4802/3/
от 31.08.2018г., подписано от инж. Чанка Коралска – заместник-кмет „Строителство,
инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас и е върнал преписката на
административния орган за ново произнасяне, като го задължава в 14 – дневен срок
от съобщението за влязло в сила решение да предостави достъп до исканата
обществена информация, съобразно дадените в мотивите на съдебното решение
указания за приложение на закона.
Правно основание чл.304 и сл. от АПК
Уважаеми господин Председател на Административен съд - Бургас,
Считаме, че са налице предпоставките на чл. 304, ал 1 от АПК за наказание за
неизпълнение на акт на съда, а именно: 1. влязъл в сила съдебен акт, който предвижда
определено задължение за административен орган, 2. неизпълнение на този съдебен акт
от страна на административния орган – адресат на дължимото поведение.
С влязлото в сила съдебно решение съдът е отменил отказа за предоставяне на
обществена информация, обективиран в писмо рег.№ ЕД-4802/3/ от 31.08.2018г.
подписано от инж. Чанка Коралска – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и
регионално развитие“ при Община Бургас и върнал преписката на административния
орган за ново произнасяне, като го задължава в 14 – дневен срок от съобщението за
влязло в сила решение да предостави достъп до исканата обществена информация с
адресираното до кмета на община Бургас заявление вх.№ ЕД-4802 от 02.08.2018г.,
съобразно дадените в мотивите на решението указания за приложение на закона.
Съдът е указал в мотивите на решението си, че следва да се предостави
изчерпателна информация за цялата преписка и документацията за действията на
общинската администрация, начело с кмета на община Бургас по повод във връзка с
проекта „Стара карта на Бургас“, реализиран на улица „Алеко Богориди“ в град Бургас,
а именно: Данни за иницииращия документ по смисъла на чл.24 и датата по смисъла на
чл.25 от АПК за започване на производството по възлагането на проекта и неговото
одобряване, данни за всички документи до неговото приключване, включително данни
за самия проект и неговата цена, за възложителя, проектанта, изпълнителя, протоколите
от общественото обсъждане и от други срещи, за относимата входяща и изходяща
кореспонденция в Община Бургас преди и след финансирането му – предложения,
мнения, писма, заявления, инициативи, както и за писмата, с които им е отговорено от
общинската администрация.
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По повод съдебното решение, инж. Чанка Коралска е постановила решение
рег.№ ЕД-4802/7/ от 05.03.2019г., с което на практика е преповторила отмененото от
съда писмо, посочвайки същия линк към сайта на Община Бургас, където на адрес
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/30049 са публикувани документите от
обществената поръчка за реконструкция на улица „Алеко Богориди“, които според
органа, съдържали исканата информация. В решението е разрешен достъп до същата
документация и под формата преглед на оригинал.
Видно от приложения протокол по чл.35 ал.2 от ЗДОИ, на 27.03.2019г. заявителите
се възползвахме от възможността да прегледаме предоставената ни документация в
оригинал. В предоставените документи обаче не се намериха и не ни бяха предоставени
твърдяните за налични данни относно размера и заплащането на цената на мозайката –
предмет на заявлението, за протоколи от обществено обсъждане, за протоколи от други
срещи по повод и във връзка с обсъждането, проектирането и изработването на тази
мозайка, наречена „Стара карта на Бургас“. Не се предоставиха данни за относимата
входяща и изходяща кореспонденция в Община Бургас преди и след финализирането
на мозайката - предложения, мнения, писма, заявления, инициативи, както и за
писмата, с които им е отговорено от общинската администрация.
Това означава, че съдебното решение не е изпълнено. След като съдът е решил
делото по същество, с влязлото в сила съдебно решение са дадени указания, които за
задължителни за изпълнение от административния орган в определения 14 – дневен
срок. Този срок е изтекъл, но видно от приложения протокол, съдебното решение не е
изпълнено и административният орган няма намерение да го изпълнява.
Съгласно чл.304 от АПК длъжностно лице, което не изпълни задължение,
произтичащо от влязъл в сила съдебен акт, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв, като
при повторно нарушение му се налага глоба по 500 лв. за всяка седмица на
неизпълнението.
Ето защо МОЛИМ по реда на чл.306 от АПК да бъде дадена възможност на Кмета
на община Бургас и/или инж. Чанка Коралска, в 14-дневен срок да дадат писмени
обяснения относно изпълнението или неизпълнението на съдебния акт и в случай, че се
установи неизпълнение на цялото или на част от съдебното решение, като
дисциплинираща мярка на виновното длъжностно лице от общинската администрация
да бъде наложено предвиденото в чл.304 от АПК наказание в справедлив размер, като
при повторно нарушение му се налага глоба за всяка седмица на неизпълнението.
Приложения: Копия от протокол по чл.35 ал.2 от ЗДОИ от 27.03.2019г. и от
настоящото искане.

Гр.

, 28.03.2019г.

С уважение: . . . . . / Асен Йорданов/
С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/
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