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: Глоби на председателя на ОС Варна Тодор Балабанов за
неизпълнението на разпорежданията за представяне на административната
преписка в цялост, ако не подлежи на по-тежко наказание, като му се налага глоба
по 500 лв. за всяка седмица на неизпълнението.
Уважаема госпожо Административен съдия,
По делото вече има доказателства, че постановлението на ВРП от 08.10.2015г. за
връщането на подписката за референдума е получено в служебното деловодство на
Община Варна от служителката Стаменова и е регистрирано правилно с
вх.№ ОС13000096ВН_045ВН от 09.10.2015г., след което е насочено към кмета Иван
Портних, от него към зам. кмета Пламена Маринова, от нея към вр.изп.дл. директор на
дирекция „ПНО“ Димитър Кискинов и от него - към гл.юрк. Стоян Ненчев, при когото
стои неизпълнено до днес.
Обръщам внимание, че процесната за делото преписка по смисъла на чл.152 ал.2 от
АПК е регистрирана в деловодната система на Община Варна със сигнатура именно
ОС13000096ВН и всяко движение по нея, включително регистрираното с
вх.№ ОС13000096ВН_045ВН от 09.10.2015г. постановление на ВРП от 08.10.2015г., е
известно служебно на ответника. Ето защо е невярно неговото твърдение в молба
№ с.д. 13439 от 07.09.2016г., че е узнал за постановлението едва от съдебното
разпореждане № 13957 от 31.08.2016г., дори да изключим нашата молба
вх.№ ОС13000096ВН_046ВН от 08.08.2016г.
Обструктивното отношение на ответника към разпорежданията на съда за
представяне на преписката в цялост се потвърждава и от изявлението му в писмо
изх.№ ОС13000096ВН_047ВН от 30.08.2016г., че ще „организира защитата си и
процесуалното си поведение по своя преценка“. Показателно е, че това изявление е по
повод именно на молбата ни с вх.№ ОС13000096ВН_046ВН от 08.08.2016г., на
основание чл.112 ал.4 от НПК във връзка с чл.34 ал.1 и чл.152 от АПК, той да инициира,
цитирам: „връщането в деловодството на общинския съвет на оригиналните бланки с
подписи в подкрепа на предложението за местен референдум, за да са на разположение
на страните по административната преписка, както и като доказателства за спора пред
Административен съд – Варна по адм. дело № 1540/2016г., XIV състав, насрочено за
12.09.2016г.“
ЕТО ЗАЩО отново моля да наложите глоби на председателя на ОС Варна Тодор
Балабанов за неизпълнението на съдебните разпореждания за представяне на
административната преписка в цялост, ако не подлежи на по-тежко наказание, като при
неизпълнение в срок до с.з. на 12.09.2016г. му се налага глоба по 500 лв. за всяка
седмица на неизпълнението.
Гр. Варна, 09.09.2016г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

