До Административен съд София град
адм.дело № 2552 /2014г., II отд., 23 с-в
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,
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
За налагане на глоба на главния директор на ГД „ГРАО“ към МРРБ Иван Гетов за
неизпълнение на Решение № 3434/21.05.2014г. по адм. дело № 2552/2014г. на АССГ
Правно основание: чл.306 във връзка с чл.304 ал.1 от АПК

Уважаеми господин Председател,
С решението по делото съдът е осъдил ГД „ГРАО“ към МРРБ да установи и впише
в протокола общият брой на гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес
на територията на община Варна към 30.04.2013г.
В изпълнение на решението, в ГД „ГРАО“ е съставен протокол с дата 04.07.2014г., в
който в т.4 е удостоверено, че Общият брой на гражданите с избирателни права, които
имат постоянен адрес на територията на община Варна към 30.04.2013г. е 303706.
Протоколът е подписан от главния директор на ГД „ГРАО“ към МРРБ Иван Гетов.
От приложеното писмо изх.№ 94-00-110 от 12.01.2018г. по описа на МРРБ обаче е
видно, че данните, които според протокола се отнасят за 30.04.2013г., в действителност се
отнасят за друга дата, тъй като са изготвени по друг повод - парламентарните избори на
12.05.2013г., като не се знае на коя дата точно и от кого е изготвена справката, но така или
иначе – тя е изготвена 30-40 дни преди 12.05.2013г. и в никакъв случай данните не се
отнасят точно за 30.04.2013г., каквото е императивното указание в съдебното решение
съгласно разпоредбата на чл.27 ал.1 т.3 от ЗПУГДВМС.
Ето защо моля на основание чл.306 във връзка с чл.304 ал.1 от АПК да наложите
глоба на длъжностното лице за неизпълнение на съдебното решение, като при повторно
нарушение му налагате всяка седмица глоба по 500 лв, докато изпълни съдебното
решение, освен ако това се дължи на обективна невъзможност.
Приложения: Копие от протокол от 04.07.2014г., от писмо изх.№ 94-00-110 от
12.01.2018г. и препис от искането.

Гр. Варна, 30.01.2018г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

