Чрез:Председателя на Столичния общински съвет
До:Административен съд – София град

ЖАЛБА
От инициативен комитет „За зелен Младост“ за произвеждане на местен референдум в
район „Младост“ в Столична община чрез подписка,представляван от председателя на
ИК Десислава Петрова Иванчева
Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.20
СРЕЩУ:
Решение №151 от 06.04.2017г. на Столичния общински съвет (СОС).
Уважаеми г-жи/г-да Административни съдии,
С настоящата обжалваме в срок Решение №151 от 06.04.2017г., като молим да го
отмените като нищожно и незаконосъобразно - постановено при нарушение на
производствените правила на ЗПУГДВМС и в противоречие с материалния закон.
Аргументите на ответника СОС, независимо от съществения обем на обжалваното
решение, се свеждат до два:
1. На първо място, в решението се твърди, че не са представени необходимият брой
подписи за инициране на местен референдум по смисъла на чл. 27 ал.2 ЗПУГДВМС.
Не приемаме този аргумент на първо място, тъй като не е спазена процедурата по
установяване и поправяне на пропуски в представената на административния орган
подписка, по реда на ЗПУГДВМС.
Не приемаме и тълкуването на закона, което ответникът прави в обжалваното
решение, тъй като за лица с избирателни права по смисъла на чл. 27 ал.3 от ЗПУГДВМС
следва да се считат единствено тези, които отговарят на критерий за уседналост, а
протоколът за проверка от ГД “ГРАО” не съдържа данни за броя на тези лица. Дали
подписите са достатъчно може да се установи единствено на база на данни за лицата,
отговарящи на критерий за уседналост по ИК.
2. На второ място, в решението се твърди, че поставените въпроси са извън сферата
на органите на местна власт в Столична община.

Оспорваме това твърдение, тъй като многократно цитираните в решението
разпоредби на чл. 134 ЗУТ във връзка с чл. 129 ЗУТ предоставят именно на органите на
местно самоуправление компетентността за одобряване и изменение на ПУП.
Не приемаме и твърдението, че не са налице предвидени в закона предпоставки за
изменение на одобрените подробни устройствени планове на р-н “Младост” в СО.
3. Независимо от изложеното, молим да прогласите и нищожност на обжалваното
решение, поради нарушение на чл.146 т.1 от АПК. Решението е нищожно, тъй като е
базирано на протокола за проверката на подписката от ГД „ГРАО“, чиято
доказателствена стойност е оспорена. В протокола неправилно е отразена 5% подкрепа.
Действителната подкрепата е над 10%.
Допълнителни аргменти ще развием пред Вас в о.с.з, като ще ангажираме и
съответни доказателства.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:
1. Моля да изискате преписката в цялост.
2. Оспорваме истинността на съдържанието и доказателствената стойност на
протокола за проверката на подписката от ГД „ГРАО“. В протокола неправилно е
отразена 5% подкрепа.
3. Моля да изискате от ГД „ГРАО“ данни относно броя лица с избирателни права за
избор на органи на местно самоуправление по ИК, отговарящи на изискването за
уседналост.
ПЕТИТУМ:
Молим да постановите решение, с което да обявите оспорения акт за нищожен или
да го отмените като незаконосъобразен и на основание чл.32 ал.2 във връзка с чл.30 ал.4
от ЗПУГДВМС да задължите СОС да насрочи референдум в срок не по-рано от 45 дни и
не по-късно от 60 дни от обявяването на съдебното решение.
В случай, че съдът приеме жалбата за частично основателна и въпросите за местен
референдум за незаконосъобразни само в частта им за мораториума и/или изменението
на ОУП, но за законосъобразни в частта им за изменението на ПУП, в такъв случай
МОЛИМ на основание чл.31 ал.1 изр.1 от ЗПУГДВМС във връзка с чл.172 ал.1 от АПК
оспореният административен акт да бъде отменен отчасти или да бъде изменен по такъв
начин, че СОС да бъде задължен да редактира, без да променя смисъла на съдържащите
се в предложението за произвеждане на местен референдум въпроси и на основание чл.32
ал.2 във връзка с чл.30 ал.4 от ЗПУГДВМС да задължи СОС да насрочи местен
референдум само по законосъобразната част от предложените въпроси.
Молим да ни бъдат присъдени направените разноски по делото.
Приложение: Препис от жалбата.
гр. София, 11.05.2017г.

С уважение: . . . . . /Десислава Иванчева/

