ДО Административен съд – Варна
Адм. дело № 2140 от 2017г., XIV състав
МОЛБА
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Относно:
1. Служебно изискване от съда на данни, поискани със съдебно удостоверение.
2. Налагане на глоба на виновното длъжностно лице за неизпълнението на
указанията в съдебното удостоверение от 15.02.2018г.
Уважаема госпожо Административен съдия,
Въпреки специално обърнатото внимание в придружаващото писмо, че се иска
конкретна информация за конкретни факти, а не тълкуване на нормативната уредба,
което е функция на съда, органът е пренебрегнал силата на съдебното удостоверение и не е
предоставил данни за установяването факта - разполага ли ГД „ГРАО“ към МРРБ с
технически и приложни програмни средства за извличане от НБД „Население“ на данни за
броя на пълнолетните граждани с адресна регистрация на територията на определена
община или жилищен район, за минал период от време, както и за продължителността на
този минал период – дни, месеци, 6 месеца или години.
Към предмета на настоящото дело е относима техническата възможност за справки в
НБД „Население“ относно броя на пълнолетните граждани за минал период от време, а
не за справки относно броя на лицата с избирателни права към момента на вписването на
предложение за местен референдум в регистъра съгласно чл.27 ал.1 т.3 от ЗПУГДВМС.
Извън предмета на делото и целта на доказателственото искане са предоствените
данни, че с оглед задължението на ГД „ГРАО“ по чл.29 ал.2 от ЗПУГДВМС била
създадена (най-после!) техническа възможност за извличане броя на лицата с избирателни
права към момента на вписването на предложението в регистъра съгласно чл.27 ал.1 т.3 от
от ЗПУГДВМС. От значение за настоящото дело е кога е създадена тази техническа
възможност – преди или след процесното заявление до кмета на столичния район „Средец“
и в какво точно се състои тя - позволява ли справки за броя на пълнолетните граждани за
минал период от време, колко назад във времето спрямо момента на справката (момента
на извличането на данните) и колко продължителен може да е този минал период – дни,
месеци, 6 месеца или години.
Ето защо моля съдът да изиска служебно всички данни, поискани със съдебното
удостоверение от 15.02.2018г., както и да наложи глоба на виновното длъжностно лице за
неизпълнението на указанията на съда в самото съдебно удостоверение.
Обръщам внимание, че отговорът на МРРБ с писмо изх.№ 92-00-78 от 28.02.2018г. не
е изпратен на изрично посочените в придружаващото писмо предпочитани адреси, с което
допълнително е забавено и затруднено производството.
Приложение: Копие от придружаващо писмо от 16.02.2018г.
Гр. Варна, 15.03.2017г.

С уважение: . . . . ./Юлиян Чолаков/

