ЧРЕЗ председателя на Общински съвет - Варна
ДО Административен съд - Варна
Ж А Л Б А
От Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската
градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка
представляван от 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
Чрез адв. Марин Маринов от АК Варна, ул. "Полк. Свещаров" № 14

СРЕЩУ мълчалив отказ на председателя на Общински съвет - Варна да насрочи
заседание на общинския съвет за вземане на решение по предложението за произвеждане
на местен референдум съгласно разпоредбата на чл.30 ал.1 от Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС)
УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ,
Съгласно чл.30 ал.1 от ЗПУГДВМС, в срок до три дни от постъпването на
подписката председателят на общинския съвет уведомява за нея общинските съветници,
определя водеща комисия за нейното обсъждане и насрочва заседание на общинския
съвет в срок до един месец от постъпването й.
Съгласно § 5 ал.3 от ПЗР на ЗИД на ЗПУГДВМС едномесечният срок по чл.30 ал.1
от ЗПУГДВМС не тече за времето, необходимо за извършване на проверката на
подписката по чл.29 ал.2 от ГД "ГРАО" към Министерството на регионалното развитие.
Подписката е постъпила в Общински съвет – Варна на 29.04.2013 г. Съгласно чл.29
ал.2 изр.1 от ЗПУГДВМС от ГД "ГРАО" извършва служебната проверка НЕЗАБАВНО,
т.е. проверката следва да приключи "в изключително кратки срокове".
Понятието НЕЗАБАВНО е разтълкувано във влязлото в сила разпореждане №
11088 от 30.05.2013 г. по адм. дело 1954 /2013 г. на АдСВ така: "законодателят не е
регламентирал изричен срок за проверка и не е уточнил в допълнителните разпоредби
на закона какъв смисъл е вложен в думата „НЕЗАБАВНА”. Но винаги, когато този срок
е над седем дни, той е изрично кодифициран и определен в който и да е нормативен акт.
Ще бъде упоменат и факта, че проверката на които и да е национални избори, съобразно
Изборния кодекс, се провежда в срок до 24 часа и се оповестяват резултатите." Това
означава, че времето, необходимо за извършване на проверката на подписката по чл.29
ал.2 от ГД "ГРАО", е не повече от 7 дни.
В случая подписката е предадена на ГД "ГРАО" на 08.05.2013 г., т.е. 9 дни след
постъпването й в общинския съвет, като от едномесечния срок по чл.30 ал.1 от
ЗПУГДВМС остават 21 дни. Изготвеният от ГД "ГРАО"протокол с резултатите от
проверката е с дата 07.06.2013 г., т.е. незабавната по закон проверка е продължила не 7,
а 30 дни. Но дори да се приеме, че едномесечният срок по чл.30 ал.1 не е текъл за
цялото време от 08.05.2013 г. до 07.06.2013 г., тогава този срок е изтекъл след още 21
дни на 28.06.2013 г. След тази дата със сигурност е налице мълчалив отказ, като
председателят на общинския съвет и до днес 05.07.2013 г. не е насрочил заседание на
общинския съвет и изглежда няма никакво намерение да го стори.
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Мълчаливият отказ се обжалва на основание чл.146 т.3, 4 и 5 от АПК.
В случая е нарушен не само чл.30 ал.1 от специалния ЗПУГДВМС. Правилата за
добра администрация в демократичната и правова държава с гражданско общество,
каквато е България според Конституцията, изключват бездействието на
административния орган по произтичащо от закон задължение.
Ето защо МОЛЯ да отмените мълчаливия отказ като незаконосъобразен, както и
изричния, ако такъв последва преди съдебното решение и укажете на административния
орган срок, в който да изпълни законовото си задължение по чл.30 ал.1 от ЗПУГДВМС
за насрочване на заседание на общинския съвет, като ни присъдите и разноските по
делото.
В случай, че след подаването на жалбата ответникът насрочи заседание на
Общинския съвет, тогава ще бъде налице хипотезата на оттегляне на оспорения
предхождащ мълчалив отказ, но тъй като с поведението си административният орган е
дал повод за подаването на жалбата, направените разноски следва да ни бъдат
присъдени на основание чл.143 ал.2 от АПК.
Приложение: Договор за правна помощ и препис от жалбата.

Гр. Варна , 05.07.2013 г.

С уважение: . . . . . . .
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