До Административен съд – Варна
Дело № 1540 /2016 г., XIV състав
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
ОТНОСНО:
1. Разпореждане за разпечатка от деловодната система в Община Варна за установяване на
точното местонахождение на бланките с подписи в сградата на Община Варна и
представяне на административната преписка в цялост.
2. Глоби на председателя на ОС Варна Тодор Балабанов за неизпълнение на две съдебни
разпореждания в справедлив и оптимален размер, с оглед постигане на максимален
положителен поправителен резултат, ако не подлежи на по-тежко наказание, като при
повторно нарушение му се налага глоба по 500 лв. за всяка седмица на неизпълнението.
3. Сезиране на органа на досъдебното производство при съхранение на бланките извън
дирекция „Канцелария на Общински съвет“, дори нареждането за това да е на самия кмет.
Уважаема госпожо Административен съдия,
С разпореждане № 11286 от 12.07.2016г. съдът е дал 7-дневен срок преседателят
на ОС Варна да уточни местонахождението на бланките с подписи в подкрепа на
предложението за референдум за Морската градина.
С молба с.д. 11774 от 26.07.2016г. господин Тодор Балабанов чрез процесуалния си
представител е декларирал пред съда, че бланките с подписи са предадени по
ДП № 517/2014г. по описа на I РУП Варна, без да е изпълнил разпореждането на съда да
уточни тяхното актуално местонахождение.
С разпореждане № 12883 от 09.08.2016г. по наша детайлно мотивирана молба
с.д. 12300 от 08.08.2016г. за изискване на заверено копие от цялата преписка,
включително от бланките с подписи, съдът е разпоредил изрично: „Да се изиска
административната преписка в цялост“, имайки предвид именно липсата по делото на
бланките с десетки хиляди подписи, чийто брой според ответника бил недостатъчен.
Междувременно, със специална молба вх.№ ОС13000096ВН_046ВН от
08.08.2016г. поискахме председателят на ОС Варна да инициира връщането им, ако
бланките с подписи не са върнати след приключването на ДП № 517/2014г. И ако
дотогава той не е бил осведомен, след 08.08.2016г. господин Тодор Балабанов вече със
сигурност знае за приключването на ДП № 517/2014г., но въпреки това деловодната
справка показва, че няма данни за движение по молбата ни.
Напротив, в молба до съда с.д. 12857 от 23.08.2016г. той е декларирал писмено
чрез процесуалния си представител оксиморонено-невярното обстоятелство, че
административната преписка била представена по делото в цялост, именно защото
бланките с подписи не били сред наличните в Дирекция „Канцелария на Общински
съвет“ документи. Нито в изпълнение на съдебното разпореждане, обаче, нито по повод
нашата специална молба, ответникът не е питал ВРП и I РУП Варна необходими ли са и
къде се намират те, след приключването на ДП № 517/2014г.
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Обръщам внимание, че обструкцията и безотговорното отношение към
местонахождението и съхраняването бланките с подписи не правят административната
преписка по чл.152 ал.2 от АПК цялостна, нито двете разпореждания по делото
изпълнени. Става въпрос именно за разпорежданията за уточняване местонахождението
на бланките с подписи и представянето на административната преписка в цялост.
ЕТО ЗАЩО:
1. МОЛЯ да задължите ответника да представи разпечатка от деловодната
система на Община Варна за движението по преписка ОС13000096ВН, откъдето да
се установи и уточни дали след приключването на ДП № 517/2014г. подписката е
върната действително в Община Варна, както доказва ВРП и къде точно е
актуалното местонахождение на бланките с десетки хиляди подписи в сградата на
Община Варна, както и да представи административната преписка в цялост, като
с оглед досегашната обструкция му определите срок за това, съобразен строго с
разпоредбата на чл.152 ал.2 от АПК.
Обръщам специално внимание, че в сигнатурата на преписката „ОС“ означава
„общински съвет“, а „ВН“ означава „Варна“, като всяка толерантност на съда към
обструкциите на влиятелния ответник – председател на ОС Варна, по казус, свързан
пряко с интереса на не по-малко влиятелното дружество „Холдинг Варна“ АД, е повод
за съмнение в неговата безпристрастност и независимост от външни влияния.
2. В случай, че в деловодната система на Община Варна има данни за актуалното
местонахождение на бланките с подписи в подкрепа на предложението за референдум,
но в двете уточняващи молби господин Тодор Балабанов и пълномощникът му са
затаили и укрили от съда това обстоятелство, в такъв случай,
МОЛЯ от името на десетките хиляди подписани варненци, от името на
Инициативния комитет и лично от свое име, на основание чл.405 от ЗСВ във
връзка с чл.304 от АПК да накажете виновника за неизпълнението на двете
съдебни разпореждания с глоби в справедлив и оптимален размер за максимален
положителен поправителен резултат, ако не подлежи на по-тежко наказание за
двукратното подвеждане на съда със затаяващи истината писмени декларации,
като при повторно нарушение му се налага глоба по 500 лв. за всяка седмица на
неизпълнението, тъй като в случая със сигурност не става въпрос за обективна
невъзможност.
3. В случай, че подписката е съхранена в Община Варна на място, различно от
Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, без това да е отразено в деловодната
система и без председателят на ОС Варна да е уведомен за това, в такъв случай
МОЛЯ органът на досъдебното производство да бъде сезиран по реда на
чл.205 от НПК за проверка на данните за вещно укривателство или друго деяние
от общ характер, дори нареждането за съхранението на бланките извън дирекция
„Канцелария на Общински съвет“ да е на самия кмет.
Приложения:
1. Копие от молба вх.№ ОС13000096ВН_046ВН от 08.08.2016г. до председателя на
ОС Варна с искане да инициира връщането на бланките.
2. Копие от постановление на ВРП от 07.10.2015г.
3. Копие от обратната разписка, с която подписката е предадена обратно в
Община Варна в изпълнение на постановлението на ВРП от 07.10.2015г., ведно с
придружително писмо от ВРП.
Гр. Варна, 30.08.2016г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/
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