Ⱦɨ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɧɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɫɴɞ - ȼɚɪɧɚ
admcourt.vn@gmail.com
ɁȺəȼɅȿɇɂȿ ɡɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɢɮɨɪɦɚɰɢɹ
Ɉɬ ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɟɧ ɤɨɦɢɬɟɬ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɦɟɫɬɟɧ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɡɚ Ɇɨɪɫɤɚɬɚ
ɝɪɚɞɢɧɚ ɢ ɤɪɚɣɛɪɟɠɧɚɬɚ ɡɨɧɚ ɧɚ ɝɪɚɞ ȼɚɪɧɚ ɱɪɟɡ ɩɨɞɩɢɫɤɚ – 2013ɝ.
ɚɞɪɟɫ: ɛɭɥ. „ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ȼɚɪɧɟɧɱɢɤ“ ʋ 133, ɛɥ.40, ɜɯ.Ⱥ, ɚɩ.43, ȼɚɪɧɚ 9004,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɧ ɨɬ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɧɚ ɂɄ ɘɥɢɹɧ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜ ɑɨɥɚɤɨɜ, ɬɟɥ. 0888 491445
ɢ ɨɬ
ɋɞɪɭɠɟɧɢɟ ɡɚ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɴɞɢɟɬɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ – ɋɈɉȺ
ɋɟɞɚɥɢɳɟ: ɝɪ. ȼɚɪɧɚ, ȿɂɄ ɩɨ ȻɍɅɋɌȺɌ: 176143308, ɟ-ɩɨɳɚ: office@sopa.bg
ɚɞɪɟɫ: ɛɭɥ. „ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ȼɚɪɧɟɧɱɢɤ“ ʋ 133, ɛɥ.40, ɜɯ.Ⱥ, ɚɩ.43, ȼɚɪɧɚ 9004,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɧɨ ɨɬ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɧɚ ɍɋ ɘɥɢɹɧ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜ ɑɨɥɚɤɨɜ
ɈɌɇɈɋɇɈ ɦɟɪɚɰɢɬɟ ɡɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɡɚ Ɇɨɪɫɤɚɬɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ɍɜɚɠɚɟɦɚ ɝɨɫɩɨɠɨ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ,
ɇɚ 19.02.2018ɝ. ɧɚ ɚɞɪɟɫ: https://www.varna24.bg/novini/varna/I-Administrativniyatsud-rezna-meracite-za-referendum-za-Morskata-gradina-776027 ɟ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚ ɫɬɚɬɢɹ ɩɨɞ
ɡɚɝɥɚɜɢɟ

ǰ ǨȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȐȧȚ șȢȌ ȘȍȏȕȈ ȔȍȘȈȞȐȚȍ ȏȈ
ȘȍȜȍȘȍȕȌțȔ ȏȈ ǴȖȘșȒȈȚȈ ȋȘȈȌȐȕȈ
ɉɨ ɬɨɡɢ ɩɨɜɨɞ ɦɨɥɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɁȾɈɂ ɞɚ ɧɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɚɥɢ
ɧɚɢɫɬɢɧɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɫɴɞ - ȼɚɪɧɚ ɟ ɪɟɡɧɚɥ ɢɥɢ ɪɟɡɜɚɥ ɦɟɪɚɰɢ ɡɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ, ɩɨ
ɤɚɤɴɜ ɧɚɱɢɧ ɝɢ ɟ ɪɟɡɧɚɥ ɢ ɢɦɚ ɥɢ ɜɥɹɡɴɥ ɜ ɫɢɥɚ ɫɴɞɟɛɟɧ ɚɤɬ ɡɚ ɬɨɜɚ ɤɴɦ ɞɚɬɚɬɚ ɧɚ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɬɚ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɤɴɦ ɞɚɬɚɬɚ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɨɬɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ.
ȼ ɫɥɭɱɚɣ, ɱɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɫɴɞ – ȼɚɪɧɚ ɧɟ ɟ ɪɟɡɧɚɥ ɢɥɢ ɪɟɡɜɚɥ ɦɟɪɚɰɢ ɡɚ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɢ ɧɹɦɚ ɜɥɹɡɴɥ ɜ ɫɢɥɚ ɫɴɞɟɛɟɧ ɚɤɬ ɡɚ ɬɨɜɚ ɧɢɬɨ ɤɴɦ ɞɚɬɚɬɚ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɬɚ,
ɧɢɬɨ ɤɴɦ ɞɚɬɚɬɚ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɩɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ, ɜ ɬɚɤɴɜ ɫɥɭɱɚɣ ɦɨɥɹ ɞɚ ɧɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɚɥɢ ɢɦɟɧɧɨ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɫɴɞ – ȼɚɪɧɚ ɟ ɚɜɬɨɪɴɬ ɧɚ ɬɚɡɢ ɬɢɪɚɠɢɪɚɧɚ
ɧɨɜɢɧɚ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɞɚɥɢ ɟ ɢɡɩɪɚɬɟɧɨ ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɟ, ɫ ɨɝɥɟɞ ɦɟɞɢɣɧɚɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɧɚ ɫɴɞɚ.
Ɇɨɥɹ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ ɢ ɫɚɦɚɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɚ ɧɢ
ɛɴɞɚɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɩɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɩɴɬ ɧɚ ɚɞɪɟɫ office@sopa.bg.
ɉɪɢ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ ɞɚ ɫɟ ɜɡɟɦɟ ɩɪɟɞɜɢɞ ɧɚɥɢɱɢɟɬɨ ɧɚ ɧɚɞɞɟɥɹɜɚɳ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɨ ɫɦɢɫɴɥɚ ɧɚ ɁȾɈɂ, ɫ ɨɝɥɟɞ ɰɟɥɹɧɨɬɨ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɬɚ
ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɬɚ ɧɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɫɴɞ – ȼɚɪɧɚ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢɨɧɧɨ
ɦɨɬɢɜɢɪɚɧɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɦɟɞɢɢ. Ɍɨɜɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ, ɱɟ ɟ ɛɟɡ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɥɢ ɢɫɤɚɧɚɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɟ ɫɥɭɠɟɛɧɚ ɢ/ɢɥɢ ɫ ɩɨɞɝɨɬɜɢɬɟɥɟɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɢ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨ ࣊ ɧɟ ɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɴɝɥɚɫɢɟɬɨ ɧɚ ɬɪɟɬɢ ɥɢɰɚ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: Ɋɚɡɩɟɱɚɬɤɚ ɧɚ ɫɬɚɬɢɹɬɚ ɨɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬ.
Ƚɪ. ȼɚɪɧɚ, 21.02.2017ɝ.

ɋ ɭɜɚɠɟɧɢɟ: ɘɥɢɹɧ ɑɨɥɚɤɨɜ
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№439/2018 г.
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В своето определение съдът сочи, че намира иска за недопустим, поради факта, че
твърдяното бездействие на Председателя на ОбС - Варна е било предмет на друго дело адм. д. № 2172/2017 г., което е приключило с решение, в което съдът е приел, че не е
налице такова бездействие. Съдът отчита и обстоятелството, че Общински съвет - Варна е
отхвърлил предложението на ИК за провеждане на местен референдум за Морската
градина и е отказал произвеждането на такъв, поради липса на изискуемия от закона
брой подписи, както и поради обстоятелството, че поставените въпроси не са от
компетентността на ОбС - Варна. ИК е подал жалба срещу решението на ОбС, образувано
е по нея адм. д. № 502/2018 г., с която се цели надлежна защита.
Административният съд прекрати и две дела, образувани по протести на Окръжна
прокуратура - Варна - адм. д. № 3367/2017 г. и адм. дело 3406/2017 г., срещу текстове от
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет - Ветрино, приет с
Решение № 28, Протокол № 3/29.12.2015 г. и Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Ветрино, приета с Решение № 201
по Протокол № 14 от 16.09.2008 г. от Общински съвет - Ветрино, поради отмяна на
атакуваните от ВОП текстове.
Определенията могат да се обжалва с частни жалби пред Върховния административен съд
в седмодневен срок от съобщенията до страните.
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Актуални теми
Зима 2017/2018 г.
Черно море - ЦСКА-София 16/09/17
Порой и ураган удариха Варна
ТВ сезон 2017/2018
Берое - Черно море 08/09/17
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29.03.2017 » Пореден протест срещу застрояването на Морската градина във Варна
27.03.2017 » Организират протест срещу строителството в Морската градина 4
21.02.2017 »

Скандален строеж в Морската градина на Варна "порасна" три пъти и вече е
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