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ДО Министерския съвет на Република България
Главен инспекторат

С И Г Н А Л
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков,
бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40,
вх.А, ап.43, п.код 9004, гр.Варна

ОТНОСНО налагане глоба на Областния управител на Варна Данчо Симеонов за три
различни нарушения на АПК - неизпращане в срок на жалба до съда, неуведомяване
на страната за това и отказване на достъп на страната до административната преписка
Уважаеми Инспектори,
С вх.№ РД-08-9400-721-(14) от 04.09.2009 г. регистрирахме в деловодството на
Областна администрация - Варна жалба до Административен съд - Варна (АдСВ) срещу
мълчаливия отказ на Областния управител да предостави достъп до обществена
информация по заявление вх.№ РД-08-9400-721 от 24.07.2009 г., с което на основание
ЗДОИ е поискана информация за продажбата на имоти държавна собственост от
Морската градина на Холдинг Варна АД, част от групировката ТИМ. Информация, целяща
разкриване на корупция и злоупотреба с поне осемцифрен финансов интерес.
Тридневният срок по чл.152 ал.2 от АПК е изтекъл на 07.09.2009 г. След многократна
справка в деловодната система, деловодителите в Областна администрация - Варна твърдят,
че жалбата е изведена за съда на 07.09.2009 г., но след справка в АдСВ на 11.09.2009 г. се
установи, че там е получена друга жалба. На същата дата 11.09.2009 г. около 13,30 часа
деловодителката в Областна администрация категорично ни отказа достъп до
административната преписка, за да я разгледаме и проверим датите лично.
Съгласно чл.12 ал.1 и ал.2 предл. 2 от АПК органите са длъжни да осигуряват
откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното производство, а
страните осъществяват правото си на достъп до информацията в производството по реда на
АПК. Според деловодителките това нямало никакво значение, щом областният управител
е наредил гражданите да нямат никакъв достъп до преписките, дори да са страна. (!?)
Неизпращането на жалбата в срока по чл.152 ал.2 от АПК със заверено копие от
цялата преписка на АдСВ, неуведомяването ни за това и отказването на достъп на
страната до преписката са три различни нарушения на АПК.
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.305
във връзка с чл.12 ал.1 и ал.2 предл. 2 от АПК 152 ал.2 от АПК същото наказание се налага
и при недопускане на страната да разгледа административната преписка.
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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. В т.1 буква „б” от 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 ръководители, техните заместници и
служители в административните структури, които се отчитат пред МС – първостепенни и
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МС, да се съставят от инспекторите
в Главния инспекторат в администрацията на МС.
Ето защо, както и с оглед двете писма изх.№ 03.07-44 от 28.08.2009 г. и 03.09.2009 г.
от Правителствена информационна служба до Сдружение за оптимизиране на правосъдието
и администрацията и партия ЗЕЛЕНИТЕ, МОЛЯ във връзка с неизпращането на жалбата в
срока по чл.152 ал.2 от АПК със заверено копие от цялата преписка на АдСВ,
неуведомяването ни за това и отказването на достъп до преписката, длъжностното лице
по чл.307 ал.1 предл.1 от АПК да състави акт или актове за установяване на тези три
нарушения на АПК, извършени в Областна администрация – Варна, за да бъде издадено на
областния управител Данчо Симеонов и на всяко виновно длъжностно лице наказателно
постановление по реда на чл.307 ал.1 предл.2 във връзка с чл.303 т.2 от АПК и като
дисциплинираща мярка 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 нарушения при оспорването на административни актове, затрудняващи
оспорващите и забавящи работата на АдСВ. Също така, всяка отделна устна „заповед” за
недопускане на дадена страна до административната преписка е тежка злоупотреба по
служба, но в случая данните са за системна гавра с гражданите чрез лишаването им от
елементарни права, когато са страни в административния процес. Т.е., данните са за
системна практика в Областна администрация – Варна с огромна обществена опасност,
която трябва да се пресече.
Приложения: Копие от жалба до АдСВ вх.№ РД-08-9400-721-(14) /04.09.2009 г. по описа на
Областна администрация 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, 11.09.2009 г.

С уважение: (

) /Юлиян Чолаков/
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