До Административен съд – Варна
Дело № 1540 /2016 г., XIV състав
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
Уважаема госпожо Административен съдия,
1. С оглед данните, че част от бланките с подписи в подкрепа на предложението за
референдум са предадени в оригинал в Първо РУ „Полиция“ Варна на 09.04.2014г. по
досъдебно производство № 517/2014г., МОЛЯ съдът да извърши служебна
справка за тяхното действително местонахождение, наличност, охрана и
физическите условия, при които се съхраняват, както и да бъдат изискани, ако
вече не са необходими там.
2. В касационната жалба, повод за образуването на настоящото дело, ответникът е
мотивирал обжалваното бездействие - предмет на настоящия спор, по следния начин:
„Представеното удостоверение от Дирекция ИАО отразява че броят на
избирателите към 20.03.2013г. възлиза общо на 302 925, а към 30.06.2013г. – 290 561.“ И
тъй като 1/20 от 302 925 са 15146, признатите за коректни 14854 записа не достигали
минимално-необходимия брой.
Ето защо МОЛЯ на основание чл.9 ал.3 и чл.171 ал.4 от АПК да укажете на
ответника, че не сочи достатъчно доказателства:
а) за действителния брой избиратели с постоянен адрес в община Варна, спрямо
които следва да се пресметне 1/20, с оглед съществено-голямата и решаваща разлика
между числата 302 925 към 20.03.2013г. и 290 561 към 30.06.2013г.;
б) за порядъка на съществуващите грешки в избирателните списъци, които по
своя съществен и решаващ размер на практика биха могли да надхвърлят и найсмелото статистическо очакване за грешки в списъците и за изборни манипулации.
За илюстрация на практическия размер на грешките в данните от ГРАО за броя на
избирателите с постоянен адрес в община Варна посочвам ноторните протоколи на ОИК
Варна за местните избори през 2015г., според които разликата между броя на
избирателите за кмет и тези за общински съветници е 636 в полза на избирателите за
кмет, но заедно с вписаните в допълнителните страници на списъците, разликата е 891 в
полза на избирателите за общински съветници. Обръщам специално внимание, че на
теория тази разлика трябва да е нула, тъй като изискванията към избирателите за кмет и
за общински съветници, са напълно еднакви!
Гр. Варна, 27.06.2016г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

