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ОТНОСНО уточняване на жалбата и исканията до съда
Уважаеми Административен съдия,
След като се запознах с приложените по делото документи, правя следните
мотивирани уточнения по жалбата и искания до съда:
1. Ако ответник по настоящото дело е председателят на СОС, то той не е надлежно
представляван. Процесното заявление за ДОИ е адресирано до председателя на СОС, а
главният юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“ Семра Якуб Мехмед е
упълномощена да представлявава СОС. Тя не е упълномощена да представлявава
господин Елен Стойчев Герджиков нито като председател, нито като физическо лице, а
нормативната уредба и практиката на ВАС различават понятията „председател на ОС“ и
„ОС“. (Например решение № 6297/27.05.2016г. по адм. дело № 3316/2014г. на ВАС, 3 отд.)
Затова подписаното от нея писмо до председателя на АССГ може да се вземе предвид
единствено като свидетелски показания и то само ако съдът ги допусне. В такъв случай,
обаче, на основание чл.205 от НПК ще трябва да бъде сезиран и органът на досъдебното
производство, по съображенията, изложени по-долу в т.2.
Ето защо МОЛЯ съдът да даде възможност на административния орган лично или
чрез надлежно упълномощен пълномощник, да потвърди всички процесуални действия на
главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“ Семра Якуб Мехмед.
2. В писмото по т.1 е записано лъжесвидетелството, че „датата на подаване на
жалбата“ била 22.08.2016г. В действителност от пощенското клеймо върху плика е видна
датата 17.08.2016г., на пощенската разписка е отбелязан и часът 17:24ч., а и в самата жалба
е записано изрично, че същата е подадена по пощата в срок.

3. Буди недоумение твърдението-оксиморон на длъжностното лице, че не била
налична и не се съхранявала в СОС исканата информация за броя и имената на адвокатдоверениците на СОС, сключили договор с кмета на Столична община (СО) по
предложение именно на СОС или дори на самия председател на СОС. Съгласно чл.44 ал.1
т.18 от ЗМСМА, кметът на общината изпраща на общинския съвет административните
актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на
актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им. Ето защо,
дори евентуалните договори за юридически услуги с предложени от СОС адвокати да са
сключени от кмета, те със сигурност са налични и в СОС. Освен това, изглежда
налудничаво председателят на СОС да не знае с колко и с кои адвокати работи СОС.
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С оглед, че СОС определя политиката за изграждане и развитие на СО във връзка с
осъществяването на местното самоуправление, изразяващо се в правото и реалната
възможност на столичани и избраните от тях местни органи да решават всички въпроси от
местно значение, в съчетание с провеждането на държавната политика за развитието на
столицата на Република България, още по-голямо недоумение буди твърдението, че в
СОС не се съхранявала информация за броя на водените, спечелените и загубени съдебни
дела от СОС и от председателя на СОС. Не би ли било престъпно поведение като
твърдяното, при което съветниците и председателят на СОС да не се интересуват от хода и
развръзката на тези дела, свързани с настоящето и бъдещето на милионната столица?
Ето защо е очевидно, че по голяма част от въпросите в заявлението компетентен да
предостави или откаже исканата информация е именно председателят на СОС.
4. Съгласно чл.18 ал.1 във връзка с чл.25 т.6 от ЗМСМА, общинският съвет е орган на
местното самоуправление, който се представлява пред външни лица и организации от своя
председател. По делото е приложена Заповед № СО-СОС РД-09-1 от 04.02.2013г., с която
председателят на СОС е упълномощил Станислава Стоянова за лице по чл.28 ал.2 от ЗДОИ.
Ето защо може да се приеме, че мълчаливият отказ е неин, но тя не е орган на
изпълнителната власт. Безспорно е, че Станислава Стоянова е препратила заявлението на
двама зам. кмета на СО, но и в двете уведомления не са посочени основанието за
препращане и адресите, каквото е изискването на чл.32 ал.1 изр.2 от ЗДОИ. От друга
страна, нито органът – титуляр, нито лицето по чл.28 от ЗДОИ имат право да препращат
заявления извън хипотезата на чл.32 ал.1 от ЗДОИ, сочеща за адресати съответния
компетентен орган или юридическо лице. Но тъй като заместник-кметовете на СО не са
нито органи, нито юридически лица, това означава, че и двете препращания са нищожни.
Друг би бил въпросът, ако заявлението беше препратено до самия кмет на СО, който
съгласно чл.38 ал.1 от ЗМСМА е орган на изпълнителната власт в общината. Но дори и в
този случай в уведомлението пак трябваше да бъде посочено коя точно част от заявлението
се препраща и коя част остава за отговор в СОС.
5. В случай, че съдът приеме препращането на заявлението в частта за бюджетните
разходи и конкретните договори за юридически услуги към двамата зам. кметове за
надлежно и равностойно на препращане към кмета на СО, в такъв случай МОЛЯ да бъде
съобразено, че няма данни за произнасяне от когото и да е по препратеното заявление.
Въпреки това, датата на процесната жалба срещу мълчалив отказ е съобразена с
разпоредбата и срока по чл.32 ал.2 от ЗДОИ. Това означава, че ако по част от въпросите в
заявлението е компетентен да вземе решение кметът на СО, с процесната жалба се
оспорва и неговият мълчалив отказ.
6. Съгласно чл.152 ал.2 от АПК, органът изпраща жалбата на съда, а страната оспорва
пред съда законосъобразността на административния акт или на отказа да се издаде такъв с
жалба, съдържаща реквизитите по чл.150 ал.1 от АПК, които в случая са налице, като
съгласно чл.154 ал.1 от АПК, съдът конституира страните служебно. В случая се оспорва
мълчаливият отказ по подаденото заявление, а право и задължение на съда е да определи
ответника или ответниците по делото, ако те са повече от един, като в такъв случай може
по своя преценка да раздели делото на две отделни производства.
Ето защо МОЛЯ да конституирате изчерпателно страните и насрочите делото в
открито заседание, за да съобразим защитата си с обструктивните процедурни прийоми на
настоящия ответник.
Гр. Варна, 03.10.2016г.

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