ЧРЕЗ кмета на община Варна
ДО Административен съд - Варна
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От Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската
градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка
Чрез председателя на Инициативния комитет
Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445,
Адрес за кореспонденция:
бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

СРЕЩУ мълчалив отказ на кмета на община Варна да издаде писмен документ за
съгласуване на местата за събиране на подписи за местен референдум за Морската
градина на Варна
УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ,
С предложение вх.№ ОС13000096ВН-001ВН /28.01.2013г. по описа на Община
Варна посочихме по реда на чл.28 ал.2 т.2 от Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) на кмета на община Варна
общодостъпни места в град Варна, където да се събират подписите за референдума. За
част от посочените места получихме устно съгласие от длъжностни лица в община
Варна, за други получихме устен отказ. До настоящия момент писмен документ за това
не ни е предоставен и тъй като вече са изтекли всички срокове по чл.57 от АПК, е
налице мълчалив отказ за съгласуване на местата за събиране на подписи.
Мълчаливият отказ се обжалва на основание чл.146 т.3, 4 и 5 от АПК.
В случая е нарушен не само чл. 28 ал.2 т.2 от специалния ЗПУГДВМС.
Правилата за добра администрация в демократичната и правова държава с
гражданско общество, каквато е България според Конституцията, изключват
бездействието на административния орган по произтичащо от закон задължение.
Още повече, че по този начин се затруднява и забавя събирането на подписи, за
което в чл.28 ал.8 от ЗПУГДВМС е предвиден тримесечен срок.
По доказателствата:
Моля да задължите административния орган да представи заверена за вярност
цялостна разпечатка от деловодната система на Община Варна за движението на
преписката във всички дирекции, районни кметства и Общински съвет – Варна, където
е била пренасочвана.
Искане:
МОЛЯ да отмените мълчаливия отказ като незаконосъобразен, както и изричния,
ако такъв последва преди съдебното решение и укажете на административния орган да
съгласува незабавно посочените места за събиране на подписи.
В случай, че съдът приеме липсата на писмен акт за мълчаливо съгласие на
административният орган, МОЛЯ да постанови незабавно съответен съдебен акт.
В случай, че след подаването на жалбата ответникът издаде писмен документ за
съгласуване, тогава ще бъде налице хипотезата на оттегляне на оспорения предхождащ
отказ, но тъй като с поведението си административният орган е дал повод за подаването
на жалбата, ако са направени разноски, те следва да бъдат присъдени на основание
чл.143 ал.2 от АПК.
Приложение: Препис от жалбата.
Гр. Варна , 20.02.2013 г.

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

