До Административен съд – Варна (АдСВ)
Дело № 899 /2013 г., VII състав
УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
От Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за
Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка
Чрез председателя на Инициативния комитет
Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445,
Адрес за кореспонденция:
бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО:

Изпълнение на разпореждане за отстраняване на нередовности.
Искане за доказателства и делото да бъде решено в разумен срок.

Уважаема госпожо Административен съдия,
1. Във връзка с указанието за представяне на доказателство за събрание, проведено
по реда на чл.47 от ЗПУГДВМС уточнявам, че случаят не касае организирането на
местна гражданска инициатива, а инициирането на местен референдум с подписка по
реда на чл.27 и 28 от ЗПУГДВМС. Представям заверено копие от одобрената бланка за
събиране на подписи, съдържаща изискуемите по закон атрибути, а също така данни за
инициативния комитет и неговия председател.
2. В изпълнение на разпореждането в частта за държавната такса, представям
копие на разписка от 13.03.2013 г. за платени 10 лева по сметката на АдСВ IBAN: BG 29
UNCR 96603146293516, BIC: UNCRBGSF в Uni Credit Bulbank клон Варна.

3. В изпълнение на указанието за уточняване на обжалвания административния акт
посочвам, че след подаването на жалбата получихме отговор на частта от искането,
отнасяща се за съгласуване на местата за събиране на подписи на открито.
Уточнявам, че се обжалва отказът, мълчалив или изричен, на кмета или на и.д.
кмет на община Варна или на друго надлежно упълномощено за това лице, да издаде
писмен документ за съгласуване на местата за събиране на подписи вътре в сградите на
Община Варна и районните кметства, във фоайетата или до входовете на звената за
административно обслужване на гражданите, т.е. на съгласувани със съответното
ръководство места в общинските сгради и сградите на общинската администрация.
4. Моля да задължите ответника да представи разпечатка от деловодната система
на Община Варна за движението на преписката във всички дирекции, районни кметства
и общинския съвет, където е била пренасочвана, както и копие от цялата преписка.
С оглед, че уведомлението по чл.28 ал.1 т.3 от ЗПУГДВМС е изпратено по факса и
по пощата на 26.01.2013 г. и тримесечният срок за събиране на подписи по чл.28 ал.8 от
ЗПУГДВМС изтича на 26 или 28.04.2013 г., МОЛЯ делото да бъде решено в разумен
срок, като тримесечният срок за събиране на подписи на обществено достъпни места,
включително в сградите на общинската администрация, бъде справедливо удължен.
Гр. Варна, 14.03.2013 г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

