ДО Председателя на Административен съд – Варна
във връзка с адм.д. № 2877 /2019г.
на Административен съд – Варна, II 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 в
срок на съдебно решение № 431 /11.03.2020г. по адм.д. № 2877 /2019г., II състав
Правно основание чл.304 и сл. от АПК
Уважаема госпожо Председател на Административен съд – Варна,
С горепосоченото съдебно решение от 11.03.2020г., влязло в сила на същата дата,
съдът е отменил мълчалив отказ за ДОИ на Председателя на ОбС – Варна Тодор
Балабанов по Заявление за ДОИ вх.№ ДОИ19000165ВН/09.09.2019 г.
„в частта относно: по т.1 . Конкретен повод и задачи, за които е образувана комисията
– за проучването на кои въпроси и провеждането на какви анкети по смисъла на чл.30,ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация; 2. Правомощия и данни за размера на
необходимите финансови средства за функционирането и изпълнението на конкретните задачи
по т.1 от заявлението; по т. 4. Данни за предложението или предложенията на съветниците,
въз основа на които е гласувано решението по т.3 за създаване на комисията; по т.5 Отчет за
конкретната дейност по смисъла на чл.30,ал.3 от Правилника, за която е създадена и данни за
размера на изразходваните финансови средства за дейността й; по т.6 данни за личната
активност на всеки неин член – инициативи и предложения.“

и е върнал административната преписка на административния орган (АО) за
произнасяне в установения в чл.28 ал.1 от ЗДОИ 14-дневен срок.
Датите на влизането в сила на съдебния акт и получаването от АО на заверен препис
са известни служебно на съда, но до днес, далеч след изтичането на 14-дневния срок по
чл.28 от ЗДОИ, няма данни заявителят да е уведомяван за неговото изпълнение.
Това означава, че към настоящия момент са налице предпоставките на чл.304, ал.1
от АПК за налагане на 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
Председателя на ОбС – Варна Тодор Балабанов в 14-дневен срок да даде писмени
обяснения относно изпълнението 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, 05.07.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)

