До Административен съд – Варна
адм. дело № 2141 от 2017г., XXXIII състав
МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представител Юлиян Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
чрез адв. Ивайло Иванов от АК Варна, ул. „Дрин“ №1, вх.Е, гр. Варна 9000,
По доказателствата.
Уважаема госпожо Административен съдия,
Настоящата молба е изпратена на адрес admcourt.vn@gmail.com, подписана с КЕП.
От съдебно удостоверение изх.№ 4485 от 13.11.2017г. и писмо изх.№ МИ-08-19 от
17.11.2017г. на ЦИК е видно, че според компетентния държавен орган, упражняващ
контрол и издаващ методически указания за правилното прилагане на изборното
законодателство съгласно Изборния кодекс, кметовете на общини и областните
управители извършват 6 месеца преди общи избори за общински съветници и за кметове
проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация всички адресни
регистрации, извършени през последните 12 месеца.
В тази връзка, моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, въз основа на което
да се снабдим от Кмета на община Пловдив и от Областния управител на област Плодвив
с друго, от което да е видно дали управляваните от тях администрации разполагат с
техническа възможност да проверяват по реда на чл. 99б от Закона за гражданските
регистрации всички адресни регистрации по постоянен и/или настоящ адрес за минал
период от време, включително на съществуващите и извършените през последните 12
месеца брой такива регистрации на лица, навършващи пълнолетие към датата на
предстоящи избори в община Пловдив, както и поотделно за всеки район на града.
Обръщам внимание, че един екземпляр от съдебното удостоверение е достатъчен,
тъй като то ще бъде изпратено до адресатите по електронната поща, подписано с КЕП.
Приложения:
Копие от съдебно удостоверение изх.№ 4485 от 13.11.2017г.
Копие от писмо изх.№ МИ-08-19/17.11.2017г. на ЦИК.
Договор за правна помощ от 15.11.2017г.
Гр. Варна, 07.12.2017г.

С уважение: . . . . ./адв. Ивайло Иванов/

