ДО Административен съд – Варна (АдСВ)
Адм. дело 3129/2016г., ХХIХ състав
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
ОТНОСНО
1. Изпълнение на разпореждания № 20049 от 19.12.2016г. и № 20132 от 20.12.2016г. и
доказателствени искания в тази връзка.
2. Конституиране на Варненска окръжна прокуратура.
3. Съгласувано с председателя на съда обявяване на делото за дело с обществен интерес.

Уважаема госпожо Административен съдия,
В изпълнение на указанието за обосноваване на правен интерес, уточнявам следното:
С молба с.д. 19174 от 20.12.2016г. сме оспорили истинността и доказателствената
стойност на датата на писмо с рег. № ДОИ16000160_001ВН_001ВН от 19.10.2016г.
Съмняваме се и въобще в съществуването на официално издаден такъв документ.
Ако има официално издадено писмо с рег. № ДОИ16000160_001ВН_001ВН от
19.10.2016г., разноските следва да ни бъдат присъдени на основание чл.143 ал.2 от АПК по
съображенията, посочени от адв. И. Иванов в уточняваща молба с.д. 19006 от 16.12.2016г.
В случай, че се докаже нищожността на писмо ДОИ16000091ВН_001ВН_001ВН с
дата 19.10.2016г., делото продължава срещу мълчалив отказ.
Ако се докаже нищожността на писмо ДОИ16000091ВН_001ВН_001ВН от
19.10.2016г., на основание чл.205 от НПК би било наложително и сезирането на органа на
досъдебното производство за проверка на данните за предполагаемо деяние с характер на
престъпление по Глава осма, Раздел трети от НК – Престъпления срещу правосъдието.
ЕТО ЗАЩО, освен исканията по доказателствата в молба с.д. 19174 от 20.12.2016г.,
МОЛЯ да изискате от ответника:
1. Вътрешните правила за организацията на документооборота в Община Варна.
2. Техническото задание и пълното описание на техническите характеристики и
инструкцията за експлотация на автоматизираната деловодна система в Община Варна,
включително в частта относно модула за управление на документооборота, регистрирането
на искания и предоставянето на административни услуги.
3. Извлечение от хартиения регистър и/или дневниците, в които се регистрират
издадените административни актове – заповеди, решения и др., както изходящата
кореспонденция
на
Община
Варна,
където
е
вписан
документ
ДОИ16000091ВН_001ВН_001ВН с дата 19.10.2016г.
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МОЛЯ да призовете за свидетели по служебен адрес следните 10 (десет) длъжностни
лица в Община Варна, свързани с прилагането на ЗДОИ, издаването на документ
ДОИ16000091ВН_001ВН_001ВН с дата 19.10.2016г. и/или извършвали деловодни справки
за неговото съществуване:
- подписалите документа Нора Момчева – секретар на Община Варна, Момчил
Йондров – директор дирекция ПНО съгл. Заповед № ДС-01209 от 17.10.2016г., Лора Гоцева
– юрисконсулт и Камелия Василева – гл.инспектор „Контрол и санкции“;
- Димка Петрова, Петя Горановска и Мария Михалкова - служителки в
информационния център, давали справки на гишета 18 и 19 – деловодство;
- Марияна Парушева, служителка в служебно деловодство, извършила записа на
документа в компютърната деловодна система;
- Жинела Желязкова, началник отдел „Административни услуги, деловодство и
архив“ в дирекция „УЧРАО“, пряк административен ръководител на служителките в
информационния център и служебното деловодство;
- Пламена Маринова, заместник-кмет по правните въпроси.

МОЛЯ да конституирате Варненска окръжна прокуратура.
МОЛЯ, съгласувано с председателя на съда, да обявите делото в сайта на
Административен съд - Варна за дело с обществен интерес.

Гр. Варна, 23.12.2016г.

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