ЧРЕЗ Председателя на Административен съд - Бургас
delovodstvo@admcourt-bs.org, office@bs-adc.justice.bg
До Административен 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, гр. Варна 9004
СРЕЩУ мълчалив отказ по част от точка 1 от заявление вх.№ 4517 от 23.04.2019г., с
което по реда на ЗДОИ се иска информация за становището с обясненията на Община
Бургас по смисъла на чл.306 ал.3 от АПК по адм.д. № 699 /2019г. на Адм. съд – Бургас.
Уважаеми Административен съдия,
Жалбата с приложението е подадена по електронната поща на адреси
delovodstvo@admcourt-bs.org, office@bs-adc.justice.bg на 19.05.2019г., подписана с КЕП.
Адм.д. № 699 от 2019г. на Адм. съд – Бургас е образувано по сигнал с искане за
налане на наказание на длъжностно лице от Община Бургас за неизпълнение на
съдебното решение по адм.д. № 2700 от 2018г. на Адм. съд – Бургас.
Жалбоподатели по адм.д. № 2700 от 2018г. на Адм. съд – Бургас са директорът на
сайта Биволъ Асен Йорданов и СОПА чрез председателя Юлиян Чолаков. Същите са и
податели на сигнала, по който е образувано адм.д. № 699 от 2019г. на Адм. съд – Бургас.
Съдът не ни разреши да се запознаем с документите по делото, тъй като не сме страни,
поради което СОПА подадохме процесното заявление за ДОИ.
С точка 1 от заявлението поискахме на основание ЗДОИ във връзка с чл.12 от АПК
или на друго основание, да ни бъде предоставена информация за становището с
обясненията на Община Бургас по чл.306 ал.3 и финалното разпореждане по чл.306 ал.2
от АПК по въпросното адм.д. 699 от 2019г. на Адм. съд – Бургас. В заявлението е
мотивирано наличието на надделяващ обществен интерес, което не е оспорено от органа.
Съгласно текста на решение № 8 от 07.05.2019г., председателят на Адм. съд - Бургас
в частта по т.1 от заявлението разрешава пълен достъп, като предоставя на заявителя
копие от разпореждане № 1600 от 22.04.2019г. по адм.д. № 699/2019г. на съдия Христо
Христов. Исканото становище с обясненията на Община Бургас е премълчано и по тази
част от т.1 от заявлението е налице недопустимият мълчалив отказ, който обжалваме.
Оспорването е на основание чл.146 точки 1,. 2, 3, 4 и 5 от АПК. Мълчаливият отказ
по ЗДОИ е недопустим и само на това основание подлежи на отмяна. Когато са сезирани
надлежно по реда на ЗДОИ, бездействието на органите е недопустимо в демократичната
и правова държава с гражданско общество, каквато е Република България според чл.4 от
Конституцията.
Ето защо предлагам на Председателя на Адм. съд – Бургас да ни предостави
исканата информация за становището, както и копие от него в тридневния срок по
чл.152 ал.2 от АПК, като в такъв случай настоящата жалба се счита за оттеглена или
моля същата да бъде изпратена за разглеждане на съда, до който е адресирана.
Ако исканото становище не ни бъде предоставено в срок, моля съдът да отмени
обжалвания мълчалив отказ на посочените основания, както и изричния, ако такъв е
последвал преди съдебното решение и определи на органа срок, в който да ни предостави
исканата информация в предпочитаната форма и ни присъди направените разноски.
Прилагам копие от удостоверение за съществуването и представителството на
жалбоподателя. Препис от жалбата не се прилага, тъй като е подадена по електронен път.
Гр. Варна, 19.05.2019г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

