Чрез Административен съд – Варна (АдСВ)
Адм. дело № 3934 от 2013г., XXV състав
До председателя на Върховния административен съд
МОЛБА за определяне на срок при бавност
От инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина
и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка, представляван от Юлиян Чолаков,
бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Правно основание:
чл.255, 256 и 257 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК и чл.127 ал.1 от АПК
Уважаеми господин Председател на ВАС,
ОБСТОЯТЕЛСТВА
С определение № 288 от 24.01.2018г. съдът възобнови производството и указа на
ИК в 7-дневен срок да обоснове правия си интерес, като заяви дали поддържа или
оттегля жалбата.
С уточняваща молба с.д. 2072 от 31.01.2018г. ИК измени иска, уточнявайки, че
правният ни интерес е отпаднал поради извършването от АО на действията, предмет на
иска, което е равностойно на оттегляне на обжалвания АА акт, поради което молим на
основание чл.143 ал.2 от АПК да ни бъдат присъдени направените разноски в размер на
10 лева ДТ, тъй като именно АО с поведението си е дал повод за образуването на
делото.
С разпореждане № 1905 от 01.02.2018г. съдът отново указа на ИК изрично ясно да
заяви оттегля ли жалбата.
С уточняваща молба с.д. 2388 от 05.02.2018г. с копие до СГП и КПЕ ИК уточни
повторно, че е депозирано искане разноските в размер на 10 лева ДТ да бъдат присъдни
на основание чл.143 ал.2 от АПК, тъй като с поведението си АО е дал повод за
образуването на делото. За присъждането на разноски на основание чл.143 ал.2 от АПК
не е нужно да се оттегля жалбата, а да се депозира искане и съдът да извърши проверка
на необходимите предпоставки за това.
С определение № 474 от 06.02.2018г. съдът е дал възможност на Общински съвет –
Варна да представи доказателства за указаните му факти.
С разпореждане № 2466 от 09.02.2018г. съдът насрочи о.с.з. на 27.03.2018г. от
15:00часа, като указа на ИК, че следва да установи наличието на твърдяното
бездействие, каквото бездействие ИК вече не твърди поради извършването от АО на
действията, предмет на иска.
С уточняваща молба с.д. 3389 от 16.02.2018г. с копие до КПЕ ИК уточни за
пореден път, че с извършването на исканите действия правния интерес за оспорване на
бездействие е отпаднал, поради което искането не е оттеглено, но предметът му е
изменен с искане за присъждане на разноски на основание чл.143 ал.2 от АПК.
С разпореждане № 3002 от 20.02.2018г. съдът отложи разглеждането на
уточняващата молба с.д. 3389 от 16.02.2018г. с резолюция „На доклад в о.с.з.“, което е с
неясен предмет.
С молба с.д. 4132 от 27.02.2018г. ИК поиска съдът да уточни
съдопроизводствените действия, за които е насрочено о.с.з. на 27.03.2018г. от 15:00 ч.
С разпореждане № 3548 от 28.02.2018г. съдът постави и на молба с.д. 4132 от
27.02.2018г. резолюция „На доклад в о.с.з.“, като по този начин отново запази в тайна от
ИК предмета на предстоящите съдопроизводствени действия.
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ИСКАНЕ
Съгласно чл.6 ал.2 от ГПК предметът на делото и обемът на дължимата защита и
съдействие се определят от страните, но в случая съдът е насрочил о.с.з. за разглеждане
на дело с предмет, който не е определен от ИК и е неизвестен за ИК, като по този начин
е преградено по недопустим начин правото на съдебна защита поради невъзможност за
ИК да подготви и организира защитата си за о.с.з., на което не е ясно какво ще се прави.
Именно бездействието по определянето и съобщаването на съдопроизводствените
действия, за които е насрочено о.с.з. на 27.03.2018г. от 15:00 ч., е предметът на
настоящата молба.
Ето защо, както и с оглед, че делото е с обществен интерес, а петгодишният
казус с 33000-та подписка в подкрепа на ИК за местен референдум е от национално
значение и в този смисъл е политически, МОЛЯ съдът да уведоми незабавно ИК за
предмета и същността на съдопроизводствените действия, за които е насрочено о.с.з. на
27.03.2018г. от 15:00 часа, за да се смята настоящата молба за оттеглена или същата да
бъде изпратена на председателя на ВАС за определяне на подходящ срок за това.

Гр. Варна, 01.03.2018г.

С уважение: . . . . . . /Юлиян Чолаков/
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