Уточняваща молба До Административен съд – Варна (АдСВ)
адм.д. № 502 /2018г., I тричленен състав
Копие-сигнал Чрез Председателя на АдСВ
До Специализираната прокуратура
1505 София, ул. „Черковна“ № 90
От Юлиян Атанасов Чолаков, председател и представляващ
Инициативния комитет за произвеждане на местен референдум
за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна,
бул. „Владислав Варненчик“ 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Относно:
1. Фактите и обстоятелствата, които ще се установяват с исканите доказателства.
2. Сигнал до Специализираната прокуратура.
Уважаеми Административни съдии от I тричленен състав,
От жалбата, депозирана на 06.02.2018г. и доказателствените искания в нея е видно,
че лайтмотив и ключов елемент от делото е оспорването на данните в протоколите на
ГД „ГРАО“ към МРРБ за проверката на подписката, както и тяхната валидност.
Тези протоколи са най-малко два - с две различни дати - 07.06.2013г. и 04.07.2014г.,
но техният действителен брой е неизвестен, тъй като в тях са извършвани добавки и други
поправки по съдебен или чисто административен ред.
Всички доказателствени искания в жалбата и направените впоследствие са за
установяване на факти и обстоятелства, необходими за доказване на неверността,
недостоверността или неотносимостта на вписаните в протоколите данни, на липсата на
методика, по която е извършвана проверката и са нанасяни поправки в протоколите, на
липсата на съответни правомощия на лицата, участвали при извършването на проверката
и подписването на съставяните протоколи и нанасянето на корекции в тях.
Относимите писмени сведения от МРРБ от 2013г. насам са толкова противоречиви,
че основателно ГД „ГРАО“ и МРРБ могат да се оприличат на фабрика за лъжи. Няма нито
един техен относим към проверката на подписки документ с доказано достоверно
съдържание, освен подписът и датата, като за датата не е съвсем сигурно.
Уважаеми Прокурор от Специализираната прокуратура,
Моля да бъде извършена проверка за наличието на мащабна ОПГ за прикриване на
изборни и референдумни злоупотреби на ГРАО, подразделение на която е по-малката
ОПГ за административно-съдебно саботиране на инициативата от 2013г. за местен
референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна, с участието на
представители на Община Варна и Общински съвет – Варна, МРРБ, прокуратурата и
Административен съд – Варна, включително председателят на съда Тинка Косева чрез
определение № 4896/23.03.2018г. по адм.д. № 877/2018г. и докладчикът на отведения
VII тричленен състав Таня Димитрова, затруднили съществено събирането на решаващи
доказателства.
Прилагам две копия от настоящата молба – сигнал.
Гр. Варна, 15.10.2018г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

