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Отн. Писмо от пр. Ангелов, 24.06.2016г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ, 

Съображенията Ви са правно неграмотни.* Същите са и определенията на ВАС, които 
цитирате.** С писмо от 16.10.2015 ЗГП Ася Петрова изиска от зав. отдел "Надзор за 
законност" при ВАП "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на Правилника 
за легализациите, като написа, че досегашните прокурорски резолюции не са съдържали 
"каквито и да било доводи и правни аргументи" за отказ. Това беше хубава новина. Уви, и 
досега, 11.07.2016, все още няма "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на 
Правилника за легализациите. 
*Само правно неграмотно лице може да твърди, че правилникът не е отменен от Хагската 
конвенция за апостила. Вж "Кой още не е разбрал, че правилникът е отменен", да смята, че 
аз мога да оспоря правилника (аз съм обикновен гражданин и нямам нищо общо с МВнР, 
т.е. нямам правен интерес) и да не знае, че през 1973 правилникът е уреждал вътрешния 
ред на МВнР, така че напълно е отговарял на новосъздадения ЗНА, а проблемите с 
незаконосъобразността му са започнали по-късно с добавянето на чл.2а. 

**И двата състава на ВАС не са забелязали, че Възложителят МВнР изисква от 
Изпълнителя си (фирмата за преводи) заплащане за услуга - извършване на заверка на 
подписа на преводача. 3-членния състав на ВАС е определил договора като «оферта [от 
МВнР] към неограничен кръг правни субекти» (хм, оферти дават изпълнителите, а не 
възложителите, нали?). Неслучайно 5-членният състав благоразумно си е замълчал по 
въпроса за "офертата". Иначе и двата състава на ВАС еднакво не са забелязали, че 
оспорваната заповед на тогавашния външен министър, към която този странен договор би 
трябвало да е приложение, е за «нуждите на консулското обслужване», а то, съгласно 
международната Виенска конвенция за консулските отношения, в сила за България от 
10.08.1989 г., се извършва в чужбина, така че няма как с такава заповед МВнР да урежда 
отношенията си с частни български фирми. На всичко отгоре, и двата състава на ВАС не са 
забелязали, че приложенията към заповедта, която разглеждат, липсват. Впрочем, 
определенията на ВАС, че заповедта на министър Младенов е неоспорима, нямат никакво 
значение, тъй като следващият външен министър я отмени още през 2013 г.  - и аз не знам 
как, според КЗК – с друга заповед, но такава не е публикувана никъде.
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