ДО Административен съд – Варна
ИСК
от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и
крайбрежната зона на град Варна чрез подписка, представляван от председателя Юлиян
Атанасов Чолаков, бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО
бездействието на председателя на ОС Варна по изпращането на 44 бланки от
подписката на ГД „ГРАО“ към МРРБ за извършване на служебна проверка
Правно основание чл.257 от АПК във връзка с чл.29 ал.2 и 3 от ЗПУГДВМС
Уважаеми Административен съдия,
С придружително писмо ОС13000096ВН_088ВН от 14.05.2013г. инициативният
комитет внесе в ОС Варна 44 броя бланки с подписи в подкрепа на предложението за
референдум, описани в приемо-предавателен протокол. Съгласно чл.29 ал.2 от
ЗПУГДВМС в приложимата му редакция, председателят на ОС изпраща подписката на
ГД „ГРАО“ към МРРБ за извършване на служебна проверка, но по отношение на тези 44
бланки това не е сторено.
Обръщам внимание, че обстоятелствата дали бланките са внесени в тримесечния
срок по чл.28 ал.8 от ЗПУГДВМС, дали по време или след изтичането на дадения
едномесечен срок за отстраняване на установени нередности, както и обстоятелството
дали въобще е даван срок за отстраняване на установени нередности, след като в случая в
уведомителното писмо тези нередности не са посочени, са въпроси по основателността,
а не на допустимостта на настоящия иск.
Също така обръщам внимание, че обжалваното бездействие прегражда резултата от
действията (проверката) на друг орган – ГД „ГРАО“, от които зависи и решението на ОС
по чл.30 или 31 от ЗПУГДВМС, поради което това бездействие е преюдициално по
отношение на решението на ОС и подлежи на самостоятелно обжалване.
Ето защо моля съдът да постанови решение, с което на основание чл.257 от АПК да
осъди председателя на ОС Варна да изпрати неизпратените 44 бланки от подписката на
ГД „ГРАО“ към МРРБ за извършване на служебна проверка в присъствието на
представители на ИК, като в случай, че се установят нередности, всяка отделна нередност
да бъде посочена, конкретизирана и индивидуализирана за всеки отделен запис, след
което предеседателят на ОС Варна да даде едномесечен срок за отстраняване на
установените нередности, като бъде посочен и начинът за отстраняването на всяка от тях.
Моля да ни бъдат присъдени направените разноски по делото.
Приложения: Копие от писмо ОС13000096ВН_088ВН от 14.05.2013г., протокол от
14.05.2013г. и препис от иска.
Гр. Варна, 29.01.2018г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

