ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Номер 3827 / 12.07. Година 2013
Варненският административен съд
седми касационен състав
на дванадесети юли
в закрито заседание в следния съсатав:

град Варна

година две хиляди и тринадесета

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Борислав Милачков
ЧЛЕНОВЕ:Десислава Стоева
Маргарита Йорданова
като разгледа докладваното от съдия Милачков адм. дело № 2524 по описа на
Варненския административен съд за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид
следното:
Производството е по реда на чл.32 от ЗПУГДВМС.
Образувано е по жалба на „Инициативен комитет за произвеждане на
местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез
подписка”, представляван от Юлиян Атанасов Чолаков 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 ЗПУГДВМС.
В жалбата се твърди, че председателят на Общинския съвет- гр.Варна не е
изпълнил задължението си в тридневен срок от постъпването на подписката да
уведоми за нея общинските съветници, да определи водеща комисия за нейното
обсъждане и да насрочи заседание на общинския съвет в срок до един месец от
постъпването й.
Като се запозна с представените с административната преписка
доказателства, съдът установи следното:
Подписката е постъпила в Общински съвет гр.Варна на 29.04.2013 г.
На 07.06.2013 г. е изготвен протокол от ГД”ГРАО” с резултатите от
проверката на подписката, съгласно чл.29, ал.1 от ЗПУГДВМС. Съгласно §5, ал.3
от ПЗР на ЗИД на ЗПУГДВМС, едномесечният срок по чл.30, ал.1 от закона не
тече за времето, необходимо за проверка на подписката.
Съгласно чл.29, ал.3 от ЗПУГДВМС в случаи на установени нередности в
подписката, председателят на общинския съвет уведомява инициативния комитет
и определя едномесечен срок за тяхното отстраняване.
С писмо, изх.№ОС13000096ВН-039ВН/28.06.2013 г., председателят на
Общински съвет – Варна е уведомил инициативния комитет за установени
нередности в подписката и е определил едномесечен срок за тяхното
отстраняване.
По преписката липсват данни кога е получено въпросното писмо от
„Инициативния комитет”, но дори и да се приеме, че това е станало на датата на

издаването му – 28.06.2013 г., то едномесечният срок за отстраняване на
нередностите още не е изтекъл.
В тази връзка съдът намира, че срокът за насрочване на заседание на
общинския съвет започва да тече едва след отстраняване на нередностите в
подписката, т.е. най-рано на 28.07.2013 г.
При горната фактическа обстановка, съдът намира, че към настоящия
момент не е изтекъл срокът за насрочване на заседание на общинския съвет,
съответно липсва постановен мълчалив отказ.
По изложените съображения, настоящият състав на касационната
инстанция намира, че липсва акт, който да бъде обжалван, поради което
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