До Административен съд – Варна
адм. дело № 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

Уважаеми Административни съдии,
Във връзка с дадената ни в определение № 848 от 29.03.2018г. възможност да
формулираме доказателствени искания, относими към оспорването по реда на чл.193 от
ГПК на трите известни протоколи на ГД „ГРАО“ за проверката на подписката, обръщам
внимание, че тяхното оспорване не може да се осъществи пълноценно не само поради
неоснователното отхвърляне от съда на доказателствените ни искания, но и поради
обстоятелството, че след повече от една година, на съда все още не е представен
хронологично вторият протокол, при което преписката по издаването на оспорения акт
не е в цялост, въпреки многократните неверни твърдения на ответника за обратното.
В с.з. на 07.02.2019г. съдът е докладвал молба с.д. № 5384/16.03.2018г. от
Председателя на Общински съвет – Варна, с която заявява, че административната
преписка по оспорения акт е представена в цялост, но това не е вярно.
В с.з. на 21.03.2019г. процесуалният представител на ответника адв. Стефанова
също е излъгала в прав текст съда, че „В днешното съдебно заседание за пръв път на
ответника стана известно, че съществува и трети протокол.“
В действителност, в Том I от настоящото дело, лист 260, стр.2, в Разпореждане
№ 2262/10.04.2018г. по адм. д. № 1225/2018г. на АССГ е посочено, че с писмо
изх.№ 08-00-346 /04.07.2014г на председателя на ОС Варна е изпратен подписаният
от главния директор на ГД „ГРАО“ протокол със същата дата за проверката на
подписката 04.07.2014г., който не е представен и не е наличен по делото.
Ето защо моля от АССГ да се изиска цялото дело, а не само финалният акт.
Моля главният директор на ГД „ГРАО“ Иван Гетов да бъде задължен да
представи всички издадени от него и ГД „ГРАО“ протоколи за проверката на нашата
подписка, ведно с техните изходящи номера, с които са регистрирани в деловодната
система на МРРБ, в съответния регистър.
Моля ответникът да бъде задължен да представи копие от изпратеното до
председателя на ОС Варна писмо изх.№ 08-00-346 /04.07.2014г на МРРБ, ведно с
приложението към него и отново да потвърди, че преписката е в цялост.
Гр. Варна, 05.04.2019г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

