ПРОТОКОЛ
Варненският административен съд, ШЕСТНАДЕСЕТИ състав, в публично
заседание на петнадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР КИПРОВ
при секретаря Елена Воденичарова сложи за разглеждане докладваното от
съдията административно дело № 2737 по описа за 2016 година.
На поименното повикване в 09.48 часа се явиха:
Жалбоподателят
СДРУЖЕНИЕ
ЗА
ОПТИМИЗИРАНЕ
НА
ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА чрез Представляващ Юлиян
Атанасов Чолаков, редовно призован, явява се представляващият Юлиян Атанасов
Чолаков
с
адв. Ивайло Кънев Иванов, редовно упълномощен и приет от съда от днес.
Ответникът КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА, редовно призован, не се явява
представител.

АДВ. Иванов: Моля да се даде ход на делото.
СЪДЪТ намира, че не съществуват процесуални пречки за даване ход на
делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА
Производството е образувано по жалба на Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията – гр. Варна, чрез Представляващ Юлиян Атанасов
Чолаков, срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Варна за предоставяне на
достъп до обществена информация по т. 2 от заявление рег. №
ДОИ16000138ВН/22.08.2016 год.
АДВ. Иванов: От името на сдружението, поддържам жалбата. Да се приеме
административната преписка. Ще имаме доказателствено искане.
Юлиян Чолаков: Имаме два броя доказателства, с които ще доказваме, че
кметът е участвал в кореспонденция, отнасяща се до местонахождението на
подписката и разполага с исканата информация. Това са копие от Постановление на
Районна прокуратура - Варна от 07.10.2015 год., с което ВД № 279/14 год. се
изпраща в сградата на Община Варна. Уточнявам, че ВД № 279/2014 год.
представлява преписката в оригинал. Второто е копие от писмо с. №
13616/10.09.2016 год., в което прокурор В.Т. от Варненска районна прокуратура
уведомява съда, че на Община Варна са изпращани многократни сигнали за
получаването на подписката, но те не са я приемали. Нямам други доказателствени
искания.

Допълнително мога да уточня, че подписката вече се намира в сградата на
съда, като част от преписката по административно дело № 1540/2016 год., ХІV
състав.
С тези два документа доказваме, че кметът има отношение по въпросите,
които сме задали и е длъжен да отговори на тях. Тези документи са постъпили в
Община Варна и са му докладвани. Минали са през него, за което може да се направи
справка в деловодната система, но това е ноторно, това е общоизвестно.
СЪДЪТ по доказателствата
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към доказателствения материал представените с
административната преписка писмени доказателства под опис.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към доказателствения материал по делото
представените от жалбоподателя в днешното съдебно заседание писмени
доказателства, а именно: копие на Постановление на Районна прокуратура - Варна от
07.10.2015 год. и писмо на Районна прокуратура – Варна, прието в Административен
съд гр. Варна със с.д. № 13616/10.09.2016 год.
ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи свързаните с т. 2 от процесното
заявление писмени актове, в случай, че такива са били издадени от негова страна.
Юлиян Чолаков: Нямахме такова искане да се изискват тези неща, но не
възразяваме. Ние твърдим, че тези документи са му били докладвани и са минали
през него. Имаме справка от деловодната система, която е представена по другото
дело, което цитирах. Поне постановлението. Издавал ли е кметът писмени актове или
устни указания, свързани с приемането, предаването, местонахождението и
съхранението на бланките с подписи за референдума. Въпросът ни е дали има такива
актове и ако има да ни се предоставят. Ние не можем да твърдим,че има. Ако
знаехме какво има, нямаше да подаваме заявление. Сигурни сме, че са минали през
него и по презумпция би трябвало да има писмена резолюция върху всеки документ,
който е минал през него. Ние не сме го виждали този документ. Твърдим, че са му
докладвани.
С оглед събиране на допуснатите доказателства, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ОТЛАГА И НАСРОЧВА производството по делото за 17.01.2017 год. от
11.00 часа, за която дата и час на жалбоподателя – съобщено, ответникът – уведомен
по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.
Разглеждането на делото приключи в 09.58 часа.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

