ДО Председателя на Административен съд – София град
във връзка с адм.д. № 320 /2018г. на АССГ, 31-и състав
ИСКАНЕ
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
ОТНОСНО налагане на глоба на длъжностното лице, виновно за неизпълнението
на съдебно решение № 2801 /25.04.2019г. по адм.д. № 320/2018г. на АССГ
Правно основание чл.304 и сл. от АПК
Уважаеми господин Председател на Административен съд – София град,
С горепосоченото влязло в сила съдебно решение съдът е отменил Решение
№ СОА17-РИ09-301 от 10.12.2017г. на директора на Дирекция „Секретариат на СОС“ в
частта, с която се отказва информацията по т.1 от заявлението и е върнал делото като
преписка на административния орган (АО) за произнасяне и предоставяне на отказаната
информация съобразно дадените в мотивите указания по тълкуването и прилагането на
закона, в 14-дневен срок от постъпването на преписката при АО, а именно:
1. Заведени в СО (Столична община) разходи за възнаграждение за адвокатски
консултации и процесуално представителство на СОС (Столичен общински съвет) пред
съдилища, както и конкретно пред АССГ по адм. дело № 5022/2017г., включително разходи
към адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“.

Считаме, че към настоящия момент 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 АО, 2. неизпълнение на този съдебен
акт от страна на АО – адресат на дължимото поведение.
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 МОЛЯ по реда на чл.306 от АПК да бъде дадена възможност на
директора на Дирекция „Секретариат на СОС“ в 14-дневен срок да даде писмени
обяснения относно изпълнението или неизпълнението на съдебния акт и в случай, че се
установи неизпълнение, като дисциплинираща мярка на виновното длъжностно лице 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.

Гр. Варна, 13.08.2019г.

