ДО Административен съд – Варна
Адм. дело № 502 от 2018г.
МОЛБА
От инициативен комитет за произвеждане на местен референдум
за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка,
представляван от председателя Юлиян Атанасов Чолаков,
бул. „Владислав Варненчик“ 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО издаване на съдебно удостоверение.

Уважаеми Административни съдии,
В наличните по делото писмо изх.№ 92-00-78/1/ 28.02.2018г. на МРРБ и
становище вх.рег.№ с.д. 6426 от 03.04.2018г. по описа на Адм. съд – Варна е посочено,
че „по повод зачестилите инициативи за произвеждане на местни референдуми и с
оглед задължението ГД „ГРАО“ да извършва проверки на подписки“, съгласно чл.29
ал.2 от ЗПУГДВМС, е създадена техническа възможност за извличане броя на лицата
с избирателни права към момента на вписване на предложението в регистъра,
независимо от продължителността на периода между вписването и предаването на
подписката за проверка от ГД „ГРАО“.
В тази връзка МОЛЯ да ни бъде издадено съдебно удостоверение, въз основа на
което да се снабдим от Министъра на регионалното развитие и благоустройството с
друго такова, от което да е виден броят на гражданите с избирателни права в Община
Варна към 30.04.2013г. при хипотезата за 5% подкрепа и отделно при хипотезата за
10% подкрепа, съгласно различните изисквания към съответните избирателни корпуси
в чл.27 ал.1 т.3 и чл.27 ал.2 от ЗПУГДВМС, като броят бъде извлечен с новосъздадената
през 2018г. по повод зачестилите инициативи за произвеждане на местни референдуми
техническа възможност за извличане броя на лицата с избирателни права към момента
на вписване на предложение за местен референдум в регистъра, независимо от
продължителността на периода между вписването и предаването на подписката за
проверка от ГД „ГРАО“ към МРРБ.
Обръщам внимание, че по делото има доказателство за платена 5лв ДТ за
издаването на съдебно удостовяерение, която не е използвана.
Гр. Варна, 20.08.2018г.

С уважение: . . . . . / Юлиян Чолаков /

