До Върховния административен съд
Адм. дело № 3316 /2014 г., Трето отделение
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: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Уважаеми Върховни съдии,
С определение по хода на делото от 25.04.2014г. производството по настоящото
адм. дело 3316 от 2014г. на ВАС е спряно до приключване на досъдебното производство
по преписка № 5251 от 2013г. по описа на Варненска районна прокуратура (ВРП) с
аргумент, че същото имало значение за изхода на настоящия спор. Досъдебното
производство е образувано по сигнал от 16.07.2013г. на касатора по настоящото дело
срещу нас, инициативния комитет. Оттогава са изминали повече от 14 месеца.
Съгласно НПК срокът на досъдебното производство е два месеца с възможност да
бъде продължен по инициатива на наблюдаващия прокурор. По настоящото дело пред
ВАС са налице данни за нееднократно продължаване на срока на разследването, но за
тези продължавания не са представени мотиви, от които да е видно дали досъдебното
производство се води по същия предмет или са налице съществени промени,
обуславящи необходимост да се възобнови производството по настоящото адм. дело
поради липса на връзка на предмета му с досъдебното производство, което вече може да
няма значение за изхода на настоящия спор.
Пред вид изложеното, МОЛЯ да изискате писмо вх.№ 3345/14 от 20.08.2014г. по
описа на Варненска окръжна прокуратура (ВОП) с мотивите за искането на прокурор от
ВРП за продължаване на срока на разследването по досъдебното производство по
преписка № 5251 от 2013г. по описа на ВРП (д.п.№ 517 /2014г. по описа на Първо РУП
при ОДМВР - Варна). МОЛЯ да изискате и Разпореждане изх.№ 3345/14 от 22.08.2014г.
на прокурор от ВОП за продължаване на срока на разследването, както и всички
досегашни актове с мотиви за продължаването на процесуалните действия по това
досъдебно производство, а при преценка на съда и цялата преписка № 5251 от 2013г.
по описа на ВРП, с цел осигуряване на възможност за пълна преценка дали то
продължава да има значение за изхода на настоящия спор, т.е. продължават ли да са
налице условията да бъде спряно производството по настоящото административно дело.
Гр. София, 02.10.2014г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

