Чрез Председателя на Административен съд - Бургас
адм.д. № 1222 от 2019г., III състав
delovodstvo@admcourt-bs.org, office@bs-adc.justice.bg
До Административен съд – Бургас, тричленен състав
(във връзка с адм. дело № 2700 от 2018г., XX състав)
ЧАСТНА ЖАЛБА
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
Срещу разпореждане № 2761 от 09.07.2019г. по адм.д. № 1222 от 2019г., III състав
Уважаеми Административни съдии,
Настоящата частна жалба е изпратена по електронната поща, подписана с КЕП.
Съдът е оставил без разглеждане искането ни за налагане на глоба на
длъжностното лице, виновно за неизпълнение на съдебно решение № 2083 от
15.11.2018г. по адм.д. № 2700 от 2018г. с аргумент, че имало и друг ред за защита.
Оспорването на разпореждането е на основание чл.209 т.3 във вр. с чл.236 от АПК.
Във връзка с допустимостта обръщам внимание, че редът на обжалване е посочен в
последното изречение на самото разпореждане. То е неправилно поради необоснованост
и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Съдебният състав правилно
е изискал от органа да посочи изрично „налице ли е обществена информация –
кореспонденция, счетоводни документи и т.н.“, свързани с реализирането на
ходожествената мозайка – предмет на заявлението и ако е налице такава, предоставена
ли е същата на заявителите с друг акт или фактически. Със своя отговор
вх.№ 7273/08.07.2019г. обаче административният орган е преповторил обясненията си,
„без да отговаря категорично на поставените от съдебния състав въпроси“.
Органът е следвало да бъде задължен да изпълни указанието - дори с цената на
глоба, тъй като ГПК и ЗСВ дават достатъчно правомощия на съда за това. Същественото
нарушение на съдопроизводствените правила е именно това, че съдът е допуснал
неизпълнение на собственото си указание и процедурата е останала недовършена. Ако
органът беше изпълнил указанието с изричен, ясен и категоричен отговор, нямаше да
имаме интерес, повод и основание за настоящото оспорване.
Моля при произнасянето да вземете предвид и съображенията в своевременно
депозиранато ни становище от 11.07.2019г. по писмените обяснения на инж. Чанка
Коралска с вх.№ 6724 от 24.06.2019г. Постановяването на обжалваното разпореждане
преди изтичането на определения от съда 7-дневен срок за становище е друго
съществено съдопроизводствено нарушение.
С оглед гореизложеното, моля да отмените оспореното разпореждане и решите
въпроса по искането за налагане на глоба по същество.
Частната жалба е изпратена по електронната поща и препис от нея не се прилага.

Гр. Варна, 26.07.2019г.

