ЧРЕЗ деловодителите в деловодството в
Информационния център на Община Варна
До началник отдел „Административни услуги,
деловодство и архив“, Община Варна
ЖАЛБА - СИГНАЛ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, е-поща: office@sopa.bg
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
ОТНОСНО данни за некоректно обслужване и/или злоупотреба по служба от
служители в деловодството в информационния център на Община Варна
Правно основание: В частта за жалбата - чл.81 и сл. във вр. с чл.58 от АПК
В частта за сигнала - чл.107 и сл. от АПК във вр. с чл.205 от НПК
Уважаема госпожо Началник,
Настоящата жалба – сигнал е свързана основно с недоволство и вреди от
неточни справки за движението по преписката по заявление ДОИ16000036ВН от
09.03.2016г. В случая 14-дн срок за вземане на решение по това заявление изтича на
23.03.2016г., но този срок не е преклузивен и с изтичането му не отпада
задължението на административния орган за постановяване на финален акт по
същество, а просто започва да тече едномесечният преклузивен за нас срок, в който
можем да обжалваме мълчалив отказ. В случая този наш срок изтича на 23.04.2016г.
Ето защо след 23.03.2016г. проверявах ежеседмично в деловодството за
наличието на взето решение по това заявление, но след справка в деловодната
система, всеки път получавах вежлив отрицателен отговор.
Жалбата до съда срещу мълчалив отказ депозирах на предпоследната
възможна дата – 22.04.2016г. Тя все пак съдържа забележката, че ако поисканата
информация ни бъде предоставена, може да бъде оттеглена. След подаването ѝ и
упоритото настояване от моя страна да се запозная с цялата преписка, достъп до
преписката пак не получих, но поне узнах за съществуването на законосъобразно
постановения в 14-дн срок и правилно адресиран, но неизпратен до СОПА финален
акт - ДОИ16000036ВН_004ВН от 23.03.2016г.
Това означава, че в периода след 23.03.2016г. до подаването на жалбата на
22.04.2016г. съм бил заблуждаван системно с неточни справки за липсата на
решение, докато се подлъжем да обжалваме въпросния несъществуващ мълчалив
отказ, правейки разходи за напълно излишен съдебен спор – от гледната точка на
сегашната яснота по изкуствено създадения казус с неточните справки.
Въпросът е има ли външен натиск върху деловодството за такова поведение, с
оглед множеството други обструкции, шиканиращи административния процес. За
немарливост при справките по конкретната преписка ли става въпрос или за
реализацията на задкулисен заговор как активисти по ЗДОИ да бъдат „НАКАЗВАНИ“
с неоправдани съдебни разходи? В тази връзка има ли обяснение защо главен експерт
Камелия Василева задържа със седмици и месеци движението по преписката?
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Ето защо, дори съдът да приеме, че именно административният орган с
поведението си е дал повод за завеждането на делото срещу несъществуващия
„мълчалив отказ“ и направените от нас разноски ни бъдат възстановени от
общинския бюджет, това не е ли злоупотреба - с обществени средства, с оглед
нарочно създадените предпоставки за участието на общината в подобен
напълно излишен и безполезен съдебен спор, увреждащ обществения интерес?
Обръщам внимание, че и след узнаването за съществуването на финалния акт,
деловодството пак не ни осигури възможност за преглед на преписката, въпреки
многократните устни и специалното писмено искане за това, регистрирано с
вх.№ ДОИ16000036ВН_006ВН от 02.06.2016г. В резултат на усилието само узнахме,
че в деловодната система са регистрирани следните документи по преписката:
ДОИ16000036ВН
от 09.03.2016г. – заявление по ЗДОИ
ДОИ16000036ВН _001ВН от 10.03.2016г.
ДОИ16000036ВН _002ВН от 12.03.2016г.
ДОИ16000036ВН _003ВН от 15.03.2016г.
ДОИ16000036ВН _004ВН от 23.03.2016г. – адресиран до СОПА финален акт
ДОИ16000036ВН _005ВН от 22.04.2016г. – жалба до съда срещу мълчалив отказ
ДОИ16000036ВН _006ВН от 02.06.2016г. – молба по чл.34 ал.1 от АПК
Служителките, обаче, не ни дават справка дори за заглавието и диспозитива на
адресирания до СОПА официален документ от 23.03.2016г. с аргумент, че нямали
такава практика и че така им било наредено. Не казват от кого, но им било
наредено да не дават справки за съдържанието на документите, а по телефона да
отказват каквито и да са справки за движението по преписки с материя ЗДОИ. (?!)
Ето защо МОЛЯ на длъжностните лица в деловодството да им бъде
наредено незабавно да ни осигурят възможност да прегледаме и се запознаем с
документите по визираната преписка ДОИ16000036ВН, както и да ни бъдат
изготвени поисканите копия, тъй като сме страна в административния процес.
МОЛЯ да бъде извършена щателна проверка на относимите практики в
информационния център, както и по конкретния случая, с оглед инициирането на
процедура за налагане на справедливи възпитателни административни и
дисциплинарни мерки спрямо виновните служители – В и ИЗВЪН информационния
център, за погазването на чл.34 ал.1, чл.61 ал.1 и чл.152 ал.2 от АПК, както и да
бъдем уведомени за резултатите от проверката и предприетите мерки.
Необяснима и вероятно задкулисна и престъпна е мотивацията за допускане
на абсурдната ситуация - да не се съобщава и целенасочено да се крие от заявителя
съдържанието на взетото решение по неговото искане, независимо от това дали то е
уважено или крайният резултат е отрицателен. Още повече, че със заявлението е
поискана безспорно обществена информация, отнасяща се до стари планове, скици
и карти на града и Морската градина на Варна, съхранявани в Община Варна.
Ето защо, в случай, че проверката по настоящата жалба-сигнал излезе извън
рамките на отдел „Административни услуги, деловодство и архив“, което е найвероятно и при цялостната вътрешна проверка за административни и етични нарушения
в Община Варна бъдат установени и данни за злоупотреби по служба и/или с власт, или
други деяния от общ характер, в такъв случай МОЛЯ административният орган да
изпълни задължението си по чл.205 от НПК за уведомяване органа на досъдебното
производство с оглед откриване на процедура за евентуално осъществяване на
наказателна отговорност.
Приложение: Препис от жалбата - сигнал.
Гр. Варна, 27.06.2016г.

С уважение: . . . . . . /Юлиян Чолаков/
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