До Председателя на Общински съвет – Варна
Вр. с изх. № ОС13000096Вн-039Вн от 18.06.2013 г.
ИСКАНЕ
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, тел. 0888 491445,
Адрес за кореспонденция:
бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Благодарим Ви за писмото, с което сте изпълнили задължението си да ни дадете
едномесечен срок за отстраняване на нередностите по подписката.
За да можем да изпълним обаче евентуалното си задължение за отстраняване на
нередностите в подписката, МОЛЯ да ни посочите кои са конкретните нередности,
които да отстраним.
В случай, че приемете за нередности позициите, описани в протокола на ГД
„ГРАО” като бройки, МОЛЯ да посочите поименно конкретните лица във всяка
позиция, както и номера на бланката от списъците с имената, върху която е
констатирана съответната нередност в данните, записани от конкретното лице,
подкрепило подписката.
МОЛЯ да вземете предвид, че в протокола на ГД “ГРАО” са посочени непризнати
подписи в нарушение на чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС, когато всъщност се оказва, че са
налице 4165 подписа на лица, за които е безспорно, че имат постоянен адрес на
територията на Община Варна, като е прието, че адресът им е бил неточен или непълен
- обстоятелства, които са правно ирелевантни, след като вече е установено, че тези лица
имат постоянен адрес и избирателни права в община Варна и съгласно чл.27 ал.2 от
ЗПУГДВМС имат правото да участват в подписка за произвеждане на местен
референдум, както и да гласуват на самия референдум.
Освен това съгласно чл.4 ал.2 от ЗПУГДВМС право да гласуват имат и хора само
с настоящ адрес в съответната община, а в посочените в т. 3.4. от протокола на „ГД
„ГРАО” нередности са включени неправилно и именно такива лица, които са с
пълноценни избирателни права на територията на община Варна.
Ето защо МОЛЯ да ни дадете подробни указания за отстраняване на всяка
отделна констатирана нередовност, за да можем в едномесечен срок след указанието да
я отстраним.

Гр. Варна, 28.06.2013 г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

