До кмета на община Варна
Във връзка с вх.№ ОС1300096ВН /28.01.2013г.
ИСКАНЕ
От Инициативния комитет за произвеждане на местен референдум за Морската
градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка
Адрес за коресп.: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез председателя на Инициативния комитет Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445,
Относно предложение до общинския съвет да вземе решение за избори
2 в 1, за да се предотврати строителството в крайбрежната паркова
зона на частен квартал, каквито са плановете на групировката ТИМ
Господин Кмет,
Ако Общинският съвет не реши спешно въпроса чрез промяна на ОУП, искането
ни е да му предложите на основание чл.27 ал.1 т.2 от ЗПУГДВМС да вземе решение за
произвеждането на местен референдум за Морската градина заедно с предсрочните
парламентарни избори, за да се спестят общински средства.
Искането ни е за местен референдум по същите въпроси, точно както са
формулирани в подписката.
Целта е да се запази границата на Морската градина с морето, статутът й на парк
и да се спаси кардинално от системните попълзновения за нейното застрояване.
МОТИВИ. С оглед удовлетворяване на исканията от митинга-протест на
23.07.2012г. под наслов "Да защитим цялата Морска градина", с писмо вх.рег.№ ОС
12000878ВН /24.07.2012 г. Сдружение за оптимизиране на правосъдието и
администрацията – СОПА и група граждани поискаха от Общинския съвет в новия ОУП
на Варна към територията на тъй нареченото „историческо ядро” да се добави цялата
крайбрежна територия, за да останат скатът, крайбрежната алея и плажът неделима част
от Морската градина. Поискаха крайбрежие със спортни и атракционни обекти, но БЕЗ
жилища, офиси, хотели и казина.
Вместо да удовлетвори исканията от митинга-протест, тогава общинският съвет
направи точно обратното. С приемането на новия ОУП той превърна крайбрежната
паркова зона от зона за отдих в обществено обслужваща зона и по този начин разчисти
строителната площадка за нов частен квартал на брега на морето.
С писмо вх.№ ОС1200109ВН от 24.09.2012 г. Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията – СОПА, с подкрепата на Обществен център за околна
среда и устойчиво развитие – ОЦОСУР, Българско дружество за защита на птиците –
БДЗП, Сдружение с нестопанска цел "Обединено гражданско сдружение", гражданско
сдружение "Зелена Варна", гражданско сдружение "Варна диша" и политическа партия
"Зелените" предложиха на Общински съвет Варна да поправи тази своя стратегическа
грешка икономично, т.е. без произвеждане на местен референдум за решаването на този
изключително важен и болезнен за варненци въпрос. Аналогични писма са изпратени до
всеки общински съветник, но никой от тях не се ангажира с конкретни действия.
Досегашното нежелание на общинския съвет да реши този изключително важен и
болезнен за варненци въпрос, изразено в прав текст от председателя Николай Апостолов,
стана причина за започването на подписката за местен референдум с разчет същият да се
произведе през месец юли заедно с редовните парламентарни избори.
Събраните досега между 13 и 14 хил. подписа са събирани най-вече по време на
всекидневните протести на варненци срещу монополите, лошото управление на града и
именно срещу групировката ТИМ.
Настоящото искане за произвеждане на референдума заедно с предсрочните
парламентарни избори е съобразено с актуалната обществено-политическа
обстановка.

Гр. Варна, 04.03.2012 г.

Юлиян Чолаков

Председател на Инициативния комитет

