До Административен съд – Варна (АдСВ)
Дело № 899 /2013 г., VII състав
УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
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: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО изпълнение на разпореждане и искане за доказателства
Уважаема госпожо Административен съдия,
В изпълнение на разпореждане № 1839 от 14.03.2013 г. по адм. дело № 899 /2013 г.
посочвам следното:
В частта за представянето от инициативния комитет на доказателство, че същият е
избран по реда на чл.47 от ЗПУГДВМС уточнявам, че такова доказатество не
съществува и не може да бъде представено. Това е така, защото в случая не се
организира местна гражданска инициатива, към която е относим чл.47 от ЗПУГДВМС.
В случая се инициира местен референдум с подписка по специалния ред на чл.27 и 28
от ЗПУГДВМС. В този случай Инициативният комитет се самоорганизира, а не се
избира и не е избиран по реда на чл.47 от ЗПУГДВМС.
Прилагам копие от уведомлението по чл.28 ал.1 т.3 от ЗПУГДВМС за започване на
подписката. То е изпратено на 26 януари 2013 г. по факс и по пощата до кмета и до
председателя на Общински съвет – Варна. Уведомлението съдържа списък с имената на
всички членове на инициативния комитет и неговия председател и е подписано от всеки
от тях. То съдържа и текста на въпросите, които ще са предмет на референдума, ако
необходимият брой подписи се съберат в тримесечния срок по чл.28 ал.8 от
ЗПУГДВМС, който изтича на 26 или 28.04.2013 г.
Относно указанието за представяне на доказателства за предложението, за което се
събират подписи, към настоящия момент такова доказателство не може да бъде
представено. Такова предложение (по чл.27 ал.4 от ЗПУГДВМС) се адресира до
председателя на общинския съвет, който в тридневен срок от постъпването му е длъжен
да уведоми общинските съветници и кмета на общината за него. То обаче трябва да се
базира на събраните подписи на не по-малко от една десета от гражданите с
избирателни права в съответната община. Към момента тези подписи не са събрани. Ето
защо указанието за представяне на доказателства за тях е неотносимо към обжалването
на отказа, мълчалив или изричен, за издаване на писмен документ за съгласуване на
местата за събиране на подписи в сградите на Община Варна и районните кметства. В
тази връзка посочвам, че предложението с вх.№ ОС13000096ВН-001ВН/28.01.2013г. е
само за съгласуване на места за събиране на подписи. То не съдържа текста на
въпросите, които биха били предмет на референдума.
Моля да се произнесете по искането в уточняващата молба от 14.03.2913г. за
представяне на разпечатка от деловодната система на Община Варна за движението на
преписката във всички дирекции, районни кметства и общинския съвет, където е била
пренасочвана. МОЛЯ да дадете ход на делото и то да бъде решено в разумен срок, като
тримесечният срок за събиране на подписи на обществено достъпни места в сградите на
общинската администрация бъде справедливо удължен.
Приложение: Копие от уведомлението за започването на подписката.
Гр. Варна, 22.03.2013 г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

