До Административен съд – Варна
адм.д. № 502 /2018г.
МОЛБА
Инициативния комитет за произвеждане на местен референдум
за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна,
чрез Юлиян Атанасов Чолаков, председател и представляващ
бул. „Владислав Варненчик“ 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО
1. Искане за запазване на звукозаписите от откритите съдебни заседания.
2. В следващите протоколи да бъдат вписвани изявленията и въпросите на съда.
3. Представяне на доказателства, получени от Народното събрание.
4. Изискване от ответника и/или от ГД „ГРАО“ на третия протокол от проверката
на подписката с отстранени очевидни фактически грешки.

Уважаеми Административни съдии,
1. С оглед обществения интерес, моля звукозаписите от проведените и
предстоящите открити заседания по делото да бъдат запазени до влизането в сила на
финален съдебен акт, както и до изтичането на сроковете за подаване на искане за
отмяна по реда на Глава четиринадесета, Раздел I и II от АПК, с оглед досегашното
неконституиране на Кмета на община Варна, Областния управител и „Холдинг Варна“
АД като заинтересовани страни.
2. Моля в следващите протоколи от открити заседания да бъдат вписвани
изявленията и въпросите на съда към страните.
3. Приложено представям в оригинал писмо изх.№ ПГ-839-01-8 от 08.05.2018г. от
Главния секретар на Народното събрание Стефана Караславова, ведно с описаните в
него доказателства, получени в изпълнение на издаденото по делото съдебно
удостоверение от 19.04.2018г. С оглед големия обем, моля след сканирането им, на
страните, включително на жалбоподателя, да бъдат изпратени електронни копия на
посочени от тях електронни адреси.
4. Приложено представям копия от Искане на ИК от 13.08.2014г. за поправка на
ОФГ, допълване и тълкуване на протокол от 04.07.2014г., изготвен от ГД „ГРАО“ към
МРРБ, както и от отговора на Главния директор с писмо изх.№ 92-00-326 от 28.08.2014г.
Моля въз основа на тях съдът да изиска от ответника и/или от ГД „ГРАО“ третия
коригиран протокол от проверката на подписката с отстранени ОФГ.
Гр. Варна, 18.02.2019г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

