До Административен съд – Варна
Дело № 3651 /2013 г., ХXIV 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
ОТНОСНО доказателствата и определяне на делото за дело с обществен интерес
Уважаеми господин Административен съдия,
1. С оглед изясняване на делото и/или прецизиране и концентриране на
доказателствените искания, както и за процесуална икономия, МОЛЯ да задължите
административния орган, респективно неговия процесуален представител, в срок не покъсно от първото с.з. на 25.11.2013г. да уточни дали твърди:
- че са установени нередности в подписката и ако да, в какво точно се състоят тези
нередности, от кой орган и с какъв акт са установени те;
- че подписката е невалидна и ако да, какво означава и на какво се основава
това правно твърдение.
2. Във връзка с указанието в определение № 5459 /13.11.2013г. за представяне на
информация за броя на гражданите с избирателни права в Община Варна към датите
29.04.2013г. и 18.06.2013г., моля на ответника да се укаже, че става въпрос за
избирателни права за участие в местни избори, тъй като казусът се отнася за местен
референдум. Това се налага, тъй като броят на гражданите с избирателни права в
Община Варна е различен при национални, европейски и местни избори, като при
европейските и местните избори важи и принципът на уседналост.
3. С оглед безспорния обществен интерес към казуса с референдума за съдбата на
Морската градина и апетитната крайбрежна зона, застрашена от застрояване и
презастрояване в полза на частен интерес, МОЛЯ настоящото адм. дело № 3651 /2013г.
да бъде определено за дело с обществен интерес и информацията за насрочването му на
25.11.2013г. от 10,30 часа да бъде оповестена на интернет страницата на съда за
насрочени дела от обществен интерес за периода от 15.11.2013г. до 30.12.2013г.,
http://www.admcourt-varna.com/site/files/scheduled_matters_of_public_interest.html,
за да стане информацията по делото достояние на по-широк кръг от граждани съобразно
обявената Медийна стратегия на Административен съд – Варна.
Гр. Варна, 18.11.2013 г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

