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За налагане на глоба на председателя на Общински съвет – Варна за неизпълнение
на Решение № 335 от 10.01.2018г. по адм. дело № 4699/2017г. на ВАС
Правно основание: чл.306 във връзка с чл.304 ал.1 от АПК
Уважаемa госпожо Председател,
С Решение № 335 от 10.01.2018г. по адм.д. № 4699/2017г. ВАС е отменил решение
рег. №ДОИ16000078ВН_001ВН от 13.06.2016 г. на председателя на Общински
съвет - Варна, относно част от исканата по т.1 от заявлението обществена
информация - а именно дали разходите за пътуването на адвокат Деяна Стефанова
до София за с.з. на 06.04.2016 г. по адм. дело № 3316/2014 г. на ВАС с предмет
референдума за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна, са заплатени
от задължен по ЗДОИ субект и ако да - в какъв размер са.
Общественият интерес се засилва от скандалното обстоятелство, че поне част
от хонорара на адвокат Деяна Стефанова, за да води дела срещу референдума за
Морската градина - в размер на 350 лв, е заплатена от председателя на Общински
съвет – Варна Тодор Балабанов с лични средства. Информацията за размера на
останалата част от разходите и от кого са заплатени, също е от обществен
интерес и тя също трябва да стане обществено достояние.
В случая ВАС е върнал административната преписка за ново произнасяне в
отменената част. Съдебното решение е окончателно и е влязло в сила веднага.
14 дневният срок по чл.28 от ЗДОИ е изтекъл на 24.01.2018г., но до настоящия момент в
общинската деловодна система не е регистрирано ново произнасяне по заявлението,
нито каквото и да е изходящо уведомително писмо за заявителя.
Обръщам внимание, че обстоятелството дали Административен съд – Варна е
предоставил на органа заверен препис от влезлия в сила съдебен акт е неотносимо към
задължението му за изпълнение на съдебното решение, тъй като за спазването на
сроковете той следи служебно, а съдебните актове се публикуват.
Ето защо моля на основание чл.306 във връзка с чл.304 ал.1 от АПК да наложите
на длъжностното лице глоба за неизпълнението на съдебното решение, като при
повторно нарушение му налагате всяка седмица по 500 лв глоба, докато изпълни
съдебното решение, освен ако това се дължи на обективна невъзможност.
Гр. Варна, 02.02.2018г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

