ПРОТОКОЛ
София, 03.06.2020 година
Върховният административен съд на Република България - Трето
отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди и двадесета
година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТАНЯ КУЦАРОВА
ЧЛЕНОВЕ:СВЕТЛАНА БОРИСОВА
АГЛИКА АДАМОВА
при участието на секретаря Ирена Кръстева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 316 по описа за 2020 година ,
докладвано от председателя ТАНЯ КУЦАРОВА
На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от
ГПК страните се представиха така:
МОЛИТЕЛ: Инициативен комитет за произвеждане на местен
референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна,
редовно призован, не изпраща представител.
Постъпила е молба от Ю. Чолаков представляващ Инициативен комитет
за произвеждане на местен референдум за Морската градина и
крайбрежната зона на град Варна, в качеството му на молител с искане
за прилагане на посочените в писмената молба адм. дела, както и
съдържащите се в Преписка № 5251/2013 на РП - Варна и ДП № 517/2014
г. на 1 РУ на ОД - Варна, документи във връзка с произвеждането на
референдума. В молбата се съдържат твърдения, че тези доказателства
са били налице при решаване на адм. дело № 502/2018 г., решението, по
което е предмет на настоящото производство, но не са изпратени и
липсват в образуваното пред ВАС адм. дело № 316/2020 г.
ОТВЕТНИКЪТ: Общински съвет Варна, редовно призован, не изпраща
представител.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира, че не са налице
процесуални пречки за даване ход на делото. С оглед постъпилото
искане за допълване на делото с приложените към адм. дело № 502/2018
г. по опис ана АС - Варна, доказателства,
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
УКАЗВА на АС - Варна да представи посочените в писмената молба на

молителя, административни дела, ведно със съдържащите се в тях
писмени доказателства посочени в писменото искане.
ОТЛАГА делото за друга дата с ново призоваване на страните.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14:08
часа.
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