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 № 6564 от 26.03.2013 г. по адм. дело № 899 /2013 г.,
VII състав, посочвам следното:
1. В частта, в която съдът „ПРЕДОСТАВЯ отново ВЪЗМОЖНОСТ на
жалбоподателя - Инициативен комитет за провеждане на местен референдум за
Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка в нов 7 – дневен
срок от съобщението да представи доказателства за своето създаване, съществуване
и представителство”, посочвам следното.
Не е верно, че съдът ОТНОВО ни дава такова указание. Напротив, съдът досега
двукратно ни задължава да предоставяме доказателство, че инициативният комитет е
избран по реда на чл.47 от ЗПУГДВМС и ние двукратно посочвахме, че такова
доказатество не съществува и не може да бъде представено. С оглед, че срокът за
събиране на подписи е тримесечен, с тези указания съдът забави решаването на делото и
дори то да бъде спечелено, в случай, че съдът остави без уважение искането ни за
удължаване на срока за събиране на подписи, настоящият практически казус до голяма
степен ще бъде трансформиран в теоретичен и полезен само за съдебната практика.
В изпълнение на указанието представям копия от протоколи от 26 и 28.01.2013г.
2. В частта за обосноваване на двукратно направеното искане 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.
Съгласно чл.152 ал.2 от АПК, органът изпраща жалбата заедно със заверено копие
от цялата преписка по издаването на акта на съда. Началото на административната
преписка в община Варна е поставено с уведомлението за започването на подписката за
произвеждането на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на
град Варна. То е адресирано до председателя на общинския съвет и кмета на община
Варна. Изпратено е на 26.01.2013 г. по факса и по пощата и е регистрирано в община
Варна с вх. № ОС13000096ВН /28.01.2013г. Въпросът, предмет на настоящото дело, е
поставен на същата дата с предложение вх.№ ОС13000096ВН-001ВН /28.01.2013г., с
което са предложени за съгласуване общодостъпни места, където да се събират
подписите. Това са първите два документа от цялата административна преписка по
издаването на акта, заверено копие от която органът изпраща в тридневен срок на съда.
Исканата разпечатка от деловодната система на Община Варна би показала всички
документи, т.е. съдържанието на цялата преписка по издаването на акта, копие от която
органът е длъжен да предостави на съда, без да укрие нито един документ.
Приложение: Копие от протоколи от 26.01.2013г. и 28.01.2013г.
Гр. Варна, 08.04.2013 г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

