Чрез Административен съд – Варна (АдСВ)
Адм.д. № 1602 /2012 г., 2 отд., ХІХ състав
До Върховния административен съд
ЧАСТНА ЖАЛБА
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
Адрес: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков
СРЕЩУ
Решение от 08.10.2012 г. по адм.д. № 1602 /2012 г., 2 отд., ХІХ състав в частта, с
която жалбата ни е оставена без разглеждане като просрочена
Уважаеми Върховни съдии,
Първоинстанционният съд е оставил без разглеждане доводите в жалбата ни от
17.06.2012г. срещу решение за отказ № ЗДОИ-6 /28.03.2012 г. по описа на Варненска
окръжна прокуратура (ВОП) по т.4 от заявление от 20.12.2011 г. до областния
управител, препратено на основание чл.32 ал.1 от ЗДОИ. Съдът не е разгледал
посочените в жалбата основания по чл.146 т.4 и 5 от АПК и е прекратил производството
с аргумент, че жалбата била просрочена. Това не отговаря на истината. Съдебното
решение е незаконосъобразно в тази част и се оспорва на основание чл.209 т.3 във
връзка с чл.236 от АПК. Нарушени са чл.12 и чл.60 ал.6 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК.
АдСВ правилно е приел, че оспореният отказ на ВОП е съобщен на 30.03.2012 г. и
че жалбата е изпратена на 17.04.2012 г. Интересно е обаче защо не се е съобразил с
факта, на който е обърнато специално внимание в самата жалба, че 14-дневният срок за
обжалване изтича на 13.04.2012 г., петък, който през 2012 г. е почивен ден, поради което
жалбата е подадена по пощата в първия следващ присъствен ден - 17.04.2012 г.?
Обяснение за това недоразумение може да се търси в отразеното в протоколите за
заседанията по делото твърде ангажирано лично участие на прокурор Станислав
Андонов от ВОП и в натиска, който той евентуално е оказал върху съда. Към този
момент прокурор Андонов е наблюдаващ прокурор по всички казуси, свързани с
проекта „Алея първа” в Морската градина на Варна. Именно във връзка с нередностите
при незаконната продажба на земята за този проект на десетки пъти занижена цена е
търсената по реда на ЗДОИ процесна оценка, твърде ревностно укривана от
прокуратурата, за да не може да бъде използвана от НПО и гражданите като
доказателство срещу областната управа на Варна и ТИМ.
Ето защо МОЛЯ да отмените оспорения акт в обжалваната му част и върнете
делото за разглеждането на жалбата по същество по всички посочени в нея основания.
Приложение: Препис от частната жалба.
Гр. Варна, 10.10.2012 г.
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. /Юлиян Чолаков/

