ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 01.06.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на първи юни,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС Б.
при участието на секретар Валерия Шутилова
и прокурора:
адм. дело № 61 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ Б.

сложи за разглеждане

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:
Жалбоподателя – ГД „Боец – България обединена с една цел“
представлявано от Г.Б.Г., уведомен чрез адв. К.Д.Д., се явява лично
Г.Б.Г.- Председател на УС „БОЕЦ“.
За ответника – Председателя на Комисия за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
/КПКОНПИ/, представител не се явява.
С вх. № 994/01.06.2020 г. е постъпила молба от гл. юрк. М. К. –
процесуален представител на КПКОНПИ с която не възразява да се
даде ход на делото, излага становище и доводи по същество.
Претендират се разноски. Към молбата е приложено пълномощно №
РД – 22-123/04.02.2020 г. – 4 л.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Г.Б.Г. - Председател на УС „БОЕЦ“: Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира,че липсват пречки за даване ход на делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.
Настоящето дело е образувано по жалба на ГД „Боец – България
обединена с една цел“ представлявано от Г.Б.Г., против мълчалив
отказ по заявление за предоставяне на обществена информация с №
ДОИ 00001/13.01.2020 г. на председателя на Комисия за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество / КПКОНПИ/.
Г.Б.Г. - Председател на УС „БОЕЦ“: Поддържам жалбата. Моля да

се приемат писмените доказателства по делото. Представям и моля да
приемете становище от адв. К.Д.Д., ведно с договор за правна защита и
съдействие и пълномощно с копие за ответната страна.
Съдът намира, че следва да приеме представените по делото
доказателства, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЛАГА: писмо вх. № 552/02.03.2020 г. на КПКОНПИ – стр. 2 по
делото, молба вх. № 994/01.06.2020 г. на гл. юрк. М. Кунчев, ведно с
пълномощно – 4 л.
ПРИЕМА: жалба с вх. № 3694/26.02.2020 г. на ГД „Боец“ до
КПКОНПИ, ведно с разписка № 0200010529166925 – стр. 3 – 5 по делото,
пълномощно на адв. К.Д.Д. – стр. 6 по делото, заявление по ЗДОИ с вх. №
ДОИ – 00001/13.01.2020 г. на ГД „Боец“ – стр. 7-10 по делото,
пълномощно на В. Х. С. - КПКОНПИ – стр. 11 по делото, както и
представеното в днешното съдебно заседание становище, договор за
правна помощ и съдействие и пълномощно.
Г.Б.Г. - Председател на УС „БОЕЦ“: Нямам други искания. Няма да
соча други доказателства. Моля за ход на делото по същество.
Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
Г.Б.Г. – Председател на УС „БОЕЦ“: Изразявам от името на
Сдружение „Боец“нашето убеждение, че чрез подобни действия на
институциите, а именно мълчаливите откази биват нарушавани не само
нашите граждански права, а и считаме това за нагла демонстрация на
самочувствие, че те стоят над закона. ЗДОИ изрично вменява на
административния орган задължението да отговори в изискана форма на
заявителя. Има категорична практика на българския съд да отменя
мълчаливите откази и БОЕЦ, моли уважаемия съд да отмени така
мълчаливия отказ на КПКОНПИ, като незаконосъобразен и да разпореди
на административния орган да ни предостави изисканата от нас
информация в пълният и обем, предвид на надделяващия обществен
интерес и нашето конституционно право на това. Изцяло поддържам
жалбата и моля съдът да ни присъди разноски по делото.
Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с
решение в срока, визиран в чл.172, ал.1 от АПК.
Протоколът написан в съдебно заседание в 13,50 часа.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

