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 инженер Юлиян Атанасов Чолаков,
бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО искания по доказателствата

Уважаеми Административни съдии,
Във връзка с оспорването по реда на чл.193 от ГПК на данните във всички
протоколи на ГД „ГРАО“ към МРРБ за проверката на подписката ни от 2013г.:
1. Представям копие на сигнал от Иициативния комитет и сдружение СОПА до
Главния прокурор на Република България, регистриран с вх.№ 3755 от 22.01.2018г. по
описа на Информациония център на ПРБ, от който е видно, че оспорените данни са
предмет и на прокурорска проверка, която може да стигне до заключението, че чрез тях
общинските съветници са били въведени умишлено в заблуждение, за да гласуват
оспореното Решение № 1053-1 от 22.01.2018г. на Общински съвет – Варна.
2. Във връзка със сигнала по т.1, МОЛЯ съдът да изиска от прокуратурата справка
на какъв етап се намира поисканата от Иициативния комитет проверка дали действията
на служителите в ГД „ГРАО“ при съставянето на протоколите и предоставянето им на
общинските съветници съставляват документно престъпление по чл.308, 310 и 311 от
НК, както и дали използването на тези документи от общинските съветници в
Общински съвет – Варна съставлява тяхно деяние по чл.316 от НК.
3. Представям копие от становище с.д. 6426 от 03.04.2018г. на главния директор на
ГД „ГРАО“ при МРРБ, представено по адм. дело № 2140 от 2017г. на Административен
съд – Варна, от което е видно, че датата на вписването в регистъра на общинския съвет
винаги предхожда датата на получаването на подписката за проверка в ГД „ГРАО“ при
МРРБ, както и съобщението, че:
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4. Във връзка със съобщението в становището по точка 3, МОЛЯ да ни бъде
издадено съдебно удостоверение, въз основа на което да се снабдим от Главния директор
на ГД „ГРАО“при МРРБ - София със следните данни за новосъздадената техническа
възможност по повод зачестилите инициативи за произвеждане на местни референдуми:
4.1. Брой лица с какъв вид избирателни права и/или право на гласуване на какъв вид
избори или референдуми се имат предвид в съобщението.
4.2. В какво точно се състои новостта в новосъздадената техническа възможност.
4.3. Кога, по чия инициатива е създадена и с какъв акт е въведена в експлоатация
новата техническа възможност, с оглед преценката дали това се е случило преди или след
датите на вписването на предложението в регистъра на 30.04.2013г., на протоколите от
проверката на подписката и Решение № 1053-1 /22.01.2018г. на Общински съвет – Варна.
4.4 Извлечение от сорса (програмния код) на програмния продукт в частта за
новосъздадената възможност за извличане броя на лицата с избирателни права към
момента на вписването на предложението в регистъра съгласно чл.27 ал.1 т.3 от
ЗПУГДВМС, ведно с обяснителен коментар от носителя на авторските права.

Приложения:
1. Копие от сигнал от Иициативния комитет и сдружение СОПА до Главния
прокурор, вх.№ 3755 от 22.01.2018г. по описа на Информациония център на ПРБ.
2. Копие от становище с.д. 6426 от 03.04.2018г. на Главния директор на ГД „ГРАО“
по адм. дело № 2140 от 2017г. на Административен съд – Варна.

Гр. Варна, 10.05.2018г.

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