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М О Л Б А
от Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията
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1. За присъединяване към оспорването.
2. За конституиране на друг ответник.
УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ,
1. МОЛЯ на основание чл.182 ал.3 от АПК да конституирате Сдружение за
оптимизиране на правосъдието и администрацията като страна по делото, тъй като се
присъединяваме към жалбата с вх.№ 2558 /10.04.2009 г. по описа на АдСБ срещу Заповед №
3130 /19.11.2008 г. на Кмета на община Бургас за установяване вида и броя на опасната
дълготрайна, едроразмерна дървесна и храстова растителност на територията на община
Бургас, протокола от 25.11.2008 г. за констатациите от възложената проверка и съответното
разрешение по чл.37 ал.1 от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената
система на Община Бургас, издадено от зам. кмета по Екология и Евроинтеграция на
община Бургас.
МОЛЯ при конституирането ни да вземете предвид разпоредбата на чл.3 т.9 от
Орхуската Конвенция за достъпа до иформация, участието на обществеността в процеса на
вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда:
“В рамките на съответните разпоредби на настоящата Конвенция, обществеността
следва да има достъп до информация, възможност да участва при вземането на решения и
достъп до правосъдие по въпроси на околната среда без дискриминация въз основа на
гражданство, националност или местожителство, а в случай на юридически лица, без
дискриминация въз основа на мястото, където са регистрирани, или действителното
място на упражняване на дейност."
2. МОЛЯ след конституирането ни за страна – жалбоподател, на основание чл.154 ал.1
от АПК да конституирате за ответник Кмета на община Бургас вместо Община Бургас.
Съгласно чл.14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
общината е юридическо лице, а съгласно чл.38 ал.1 от същия закон орган на
изпълнителната власт в общината е кметът на общината.
Оспорената Заповед № 3130 /19.11.2008 г. е издадена от Кмета на община Бургас и
него съдът следва да конституира за ответник, тъй като съгласно чл.153 ал.1 от АПК страна
по делото е органът, издал административния акт, а не юридическото лице.
Приложения: Препис по чл.182 ал.3 изр.2 от АПК от настоящата молба за
насрещната страна (Община Бургас или Кмета на община Бургас) и копие от решение №
1388 /13.02.2007 г. по ф.д. 252 /2007 г. на ВОС като доказателство за съдебната регистрация
и представителната власт на сдружението.

Гр. Варна, 26.05.2009 г.

С уважение: (
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