До Административен съд – Варна (АдСВ)
Адм. дело № 2520 /2013 г., XII 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 разпореждане № 3820 /12.07.2013 г. по адм.дело № 2520 /2013г.
Уважаема госпожо Административен съдия,
В изпълнение на горепосоченото разпореждане посочвам следното:
1. В частта за държавната такса, приложено представям копие от
разписка за платени по сметката на АдСВ в Uni Credit Bulbank клон Варна
IBAN: BG 29 UNCR 96603146293516, BIC: UNCRBGSF 10 лева ДТ по
настоящото адм. дело № 2520 /2013 г., XII състав.
2. В частта за преписа от жалбата, такъв е представен при подаването й в
два екземпляра чрез административния орган, чийто акт се оспорва.
3. В частта за съществуването, членския състав и представителството на
инициативния комитет, приложено представям копие от учредителен протокол от
26.01.2013 г. и протокол от 28.01.2013 г.
4. В частта за фактическите действия предмет на защита по реда на
чл.256 от АПК, чиято отмяна се претендира уточнявам, че не претендираме
отмяна на фактически действия, респ. волеизявление на председателя на
Общински съвет – Варна, а искаме съдът да задължи административния
орган на основание чл.257 ал.2 от АПК да извърши реално действието, което
е длъжен да извърши по силата на чл.29 ал.3 от ЗПУГДВМС, а именно да даде
конкретни указания за отстраняване на нередности в подписката, а не да
препраща към протокол, който не изхожда от него и в който протокол такива
указания липсват. За сравнение, пример за правилно дадени конкретни указания
за отстраняване на нередности е процесното разпореждане на съда.
5. В частта за доказателствата за срочност на жалбата, представям копие
от посоченото в нея, но непредставено по делото в нарушение на чл.152 ал.2
от АПК наше искане вх.№ ОС13000096Вн-041Вн/28.06.2013г. Това искане се
явява искане по смисъла на чл.256 от АПК, съгласно който неизвършването
на фактически действия, които административният орган е длъжен да
извърши по силата на закона, подлежи на оспорване в 14-дневен срок от
подаването на искане до органа за извършването му. Щом искането е с дата
28.06.2013г., това означава, че подадената на 08.07.2013г. жалба е подадена в
срок, тъй като дори указанията на съда с процесното разпореждане № 3820
/12.07.2013г. се включват в 14-дневния срок по чл.256 от АПК.

Моля да дадете ход на делото.
Приложения: Копие от учредителен протокол от 26.01.2013 г., протокол от
28.01.2013 г., искане от 28.06.2013г. и документ за платена ДТ.
Гр. Варна, 18.07.2013 г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

