ПРОТОКОЛ
Варненският Административен съд, ХІV състав, в публично заседание
на ДВАНАДЕСЕТИ СЕПТЕМВРИ две хиляди и шестнадесета година в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОВА ПРОДАНОВА
при участието на секретаря Наталия Зирковска, сложи за разглеждане
докладваното от съдията адм.дело № 1540 описа за 2016 година
На поименното повикване в 13:39 часа се явиха:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ
–
ИНИЦИАТИВЕН
КОМИТЕТ
ЗА
ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗА МОРСКАТА
ГРАДИНА И КРАЙБРЕЖНАТА ЗОНА НА ГРАД ВАРНА, чрез
председателя на Инициативния комитет ЮЛИЯН АТАНАСОВ
ЧОЛАКОВ, редовно уведомен на 14.06.2016 год., явява се ЮЛИЯН ЧОЛАКОВ
и адвокат ИВАЙЛО КЪНЕВ ИВАНОВ, редовно упълномощен и приет от съда от
днес.
ОТВЕТНИКЪТ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА, редовно уведомен на 09.06.2016 год., чрез гл. експерт Д.А.,
представител не се явява.
СЪДЪТ докладва постъпила молба от Тодор Иванов Балабанов –
председател на Общински съвет – Варна, с.д. № 13646/12.09.2016 год., с която
поради обективна невъзможност за участие в насроченото за 12.09.2016 год.
съдебно заседание по делото, моли производството да бъде отложено за друга
дата, като представя, като доказателство болничен лист № Е20166710333 от
09.09.2016 год., в който е отбелязана причина за издаването му общо заболяване,
режим на лечение домашен – амбулаторен и срок на болничен 15.09.2016 год.
СЪДЪТ докладва постъпила молба от адв. Деяна Стефанова –
процесуален представител на Председателя на Общински съвет – Варна, с.д.
№ 13651/12.09.2016 год., с която поради внезапно заболяване и невъзможност да
се яви по делото за осъществяване на процесуално представителство, моли
производството по делото да бъде отложено, като е представен болничен лист
№ Е20164421094 от 09.09.2016 год. с причина за издаването му общо заболяване
и режим на лечение - домашен амбулаторен. Към молбата е приложено и копие
от картон от 09.09.2016 год.

ЮЛИЯН ЧОЛАКОВ: Да се надяваме, че нищо сериозно не се е случило
със здравето на г-н Балабанов и г-жа Стефанова, иначе съм категоричен, че
досегашното обструктивно процесуално поведение на председателя на
Общински съвет – Варна, в което нямаше нищо здравословно, не кореспондира с
обществената му позиция и съдът трябва да има самочувствието да реагира
подобаващо. Десетките хиляди варненци, подкрепили подписката, заслужват
този жест на внимание. В този смисъл сме съгласни да не се дава ход на делото,
като се надяваме, че всичко със здравето на г-н Балабанов и г-жа Стефанова ще
бъде наред.
АДВ. ИВАНОВ: Относно болничните листи, вярвам че същите са
истински и верни, но все пак да кажа от формална гледна точка, в тях никъде не
е записано пред кого да послужат, чисто формално това има значение. На нас
винаги са ни изисквали особено по наказателни дела да е записано пред кого да
послужат. Искам да се отбележи за в бъдеще, ако наистина продължават по този
начин да представят болнични листи, ще молим тогава да не се приемат. Един
път, все пак човешко е, както се казва.
ЮЛИЯН ЧОЛАКОВ: Те не са изяснили позицията си, трябваше някой да
присъства да зададем уточняващи въпроси, няма смисъл в тяхно отсъствие да
правим, каквото и да било. Доказателствените искания, част от тях са направени
писмено, но държим съда да се произнесе по исканията ни за глоби, защото това
е трайно, системно незачитане на разпорежданията на съда и неуважение към
гражданите. Това са над тридесет хиляди варненци с точни данни, те са се
подписали хората, а ние ще спорим, че това са истински хора и заслужват да
имаме местен референдум.
СЪДЪТ, с оглед изрично изразеното становище от жалбоподателя и
процесуалния му представител, да бъдат уважени молбите на представляващия
председателя на Общински съвет – Варна и самия председател на Общински
съвет – Варна за отлагане на производството по делото, намира че ход на делото
не следва да бъде даден в днешно съдебно заседание, като производството по
делото бъде отложено за друга дата и час. Предвид отразеното в болничните
листове, относно здравословното състояние на лицата, съдът намира че
производството по делото следва да бъде насрочено за 03.10.2016 год. от
13,30 ч., поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ОТЛАГА производството по делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2016
год. от 13,30 ч., за която дата и час жалбоподателят е редовно уведомен от днес,
ответникът е уведомен по реда на чл.137, ал.7 от АПК.
Протоколът – изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13,49 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

