До Административен съд – Варна
адм. дело № 502 /2018г.
МОЛБА
От Инициативен 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 поправки и допълване на протокола от с.з. на 21.03.2019г.

Уважаеми Административни съдии,
I. Моля протоколът от с.з. да бъде поправен и допълнен по следния начин.
1. На стр.2 в абзац 7 отгоре думата „рационален“ да се поправи на „ирационален“.
Съображение за същественост: Ако някой действително следи и преследва съдия от
съдебния състав, това е основание за отвод и случаят не е за психиатър, а за прокурор.
Защото параноята не се характеризира с „рационален страх“, а с „ирационален страх“, че
някой непрекъснато те следи и преследва, в случая ТИМ.
2. На стр.15 в абзац 4 отгоре изречението „От двете страни на „Холдинг Варна“ АД
има имоти, които са под контрола на Областен управител или на Държавата.“ да се
допълни и поправи на „От двете страни на имота на „Холдинг Варна“ АД има имоти,
които са под контрола на Областен управител или на Държавата.“
3. На стр.16 абзац 3 отдолу да се раздели, като се впише специалната намеса на съда
със забележка, че нещо не му било ясно и с указание към страната за писмено уточнение.
4. На стр.17 ред 3 отгоре думата „делото“ да се поправи на „делата“
5. На стр.17 абзац 2 отдолу думата „ползва“ да се поправи на „полза“.
6. Да се впишат всички изявления, прекъсвания и въпроси на съда към страните.
II. Моля, публикуваният на адрес
http://www.admcourt-varna.com/site/files/protokoli/2019/3/0061c418/50232119.htm
обезличен вариант на протокола да бъде поправен съобразно изискванията на
нормативната уредба, като бъде публикуван с изписани изцяло имената на тримата съдии
и юридическите лица, както и с дописани думите ТИМ, недопустим, работим и др.

Гр. Варна, 02.04.2019г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

