До
г-жа Йорданка Фандъкова кмет на Столична община

ОТГОВОР
НА
СЪГЛАСУВАТЕЛНО ПИСМО
от
Пламен Статиев Димитров

Уважаема г-жо Фандъкова,
Във връзка с получено на 21.09.2017г. „съгласувателно писмо“ с
изходящ № СОА17-СГ01-542-[7], искам да Ви уведомя, че то повдига
серия от въпроси, изразяващи се в следното:
От писмото ви става ясно, че променяте заявеното от нас шествие в
памет на ген. Христо Луков в церемония по полагане на венци на ул.
“Тракия” 1.
Като комендант на това мероприятие и представляваната от мен
организация Български Национален Съюз - Еделвайс, не може да се
съгласим с направената промяна, тъй като тя представлява по своето
същество промяна в характера на нашето мероприятие.
ЗСММ третира три вида мероприятия – събрания, митинги и
манифестации. Това изброяване сочи, че законодателят прави разлика
между трите начина на изразяване на гражданска позиция, а справка в
тълковния речник по несъмнен начин показва, че събранията и митингите
са статични мероприятия, провеждани на едно място, а манифестацията
представлява шествие.
Факелното шествие, заявено от нас, по своя характер е именно
форма на манифестация и предполага придвижването от една точка до
друга през определен маршрут, а полагането на венци на един адрес по

своят характер представлява митинг и означава стационарно мероприятие
без придвижване.
В ЗСММ не е предвидено правомощие за кметовете да променят по
свое усмотрение или да предлагат промяна в характера на заявеното
мероприятие, което е именно целта на писмото ви. Едностранното
налагане също противоречи на закона.
Смятам, че по този начин не се спазва решението №
5423/19.09.2017г. на Административен съд – София град по адм. дело №
10489/2017г., тъй като там много ясно е записано, че кмета на Столична
Община трябва да предложи, а не императивно да определи, ново “място
за провеждане на траурното факелно шествие”, а не и да променя неговия
характер.
Във връзка с гореизложеното, моля да изпълните задълженията си,
вменени Ви с горецитираното решение на Административен съд - Софияград и в най-кратък срок да предложите друг маршрут за провеждането на
траурното факелно шествие в памет на ген. Христо Луков, който да е
съпоставим със заявения от нас в заявление № СОА17-СГ01-542 от
08.09.2017г.
В случай, че не получим отговор на настоящето писмо и
законосъобразна и адекватна промяна в маршрута, ще счетем, че е налице
неизпълнение на съдебното решение и ще проведем факелното шествие по
предварително заявения от нас маршрут.

25.09.2017 г.
гр. София

С уважение:
/Пламен Димитров/

