До Административен съд – Варна
Дело № 899 /2013 г., VII състав
УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
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: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ПО доказателствата

Уважаема госпожо Административен съдия,
1. С оглед очевидната фактическа грешка с адресата, допусната в протоколното
определение от с.з. на 10.07.2013г. и в писмо изх. № 4307 /16.07.2013г. по описа на съда,
МОЛЯ справката да се изиска от правилния адресат, а именно от Главния директор на
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към
Министерството на регионалното развитие (ГД „ГРАО“ към МРР).

Моля справката да съдържа данни (графика) за броя на гражданите с
активно избирателно право за участие в местни избори с постоянен адрес на
територията на община Варна за периода от 30.04.2013 г. до 07.07.2013 г. и данни
(графика) за броя на гражданите с активно избирателно право за участие в
местни избори с постоянен или настоящ адрес на територията на община Варна
за периода от 30.04.2013 г. до 07.07.2013 г.
2. С оглед неизпълнението от Общинската избирателна комисия на указанието в
писмо изх.№ 4306 от 16.07.2013г. в определния от съда 7-дневен срок, моля
съобщението да им бъде изпратено отново, като съдът провери дали е налице основание
за налагане на санкция на длъжностните лица по реда на ГПК или чл.405 от ЗСВ.
3. Моля при изпращането на съобщенията по т.1 и 2 съдът да обърне внимание на
връчителите, независимо дали те са служители на съда, пощенски служители или
куриери, да отбелязват на основание чл.44 ал.1 изр.2 от ГПК качеството на лицето, на
което е връчено съобщението, след като изискат от него удостоверяване на
самоличността му чрез представяне на документ за самоличност.
Гр. Варна, 13.08.2013 г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

