До Председателя на Aдминистративен съд – Варна
До Административен съд – Варна
адм. дело № 502 /2018г., тричленен състав
МОЛБА
От Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум
за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна, иницииран с подписка от 2013г.,
чрез Юлиян Атанасов Чолаков, председател и представляващ
бул. „Владислав Варненчик“ 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО съгласие за заснемане и публикуване на кадри от процеса
Уважаема госпожо Председател на съда,
Уважаеми Административни съдии,
С оглед, че делото е обявено за дело с обществен интерес, моля да не се създават
административни и съдебни пречки за използване на фотоапарати и камери преди, по
време и през първите 3 минути след влизането на съдебния състав в заседателната зала за
съдебното заседание на 31.05.2019г. от 13:30 часа, както и за следващите открити
заседания, ако има такива. Казусът по адм дело 502 от 2018г. не касае въпрос от лично
естество на никоя от страните и не биха се уронили нечии лична репутация и достойнство.
Моля съдиите от съдебния състав да разрешат да бъдат заснети и снимките да бъдат
публикувани в медиите и социалните мрежи.
Моля съдът да изиска от страните да заявят изрично съгласие или несъгласие да се
заснемат кадри от процеса и заявеното да се запише в протокола за заседанието.
Публичността и прозрачността изграждат доверието в съдебната система. Те са
гарант за правата на страните в процеса в демократичното общество на правовата държава
с гражданско общество, каквато е Република България според член 4 на Конституцията.
Те са положителна предпоставка за законосъобразност на съдопроизводствените действия
на съдиите, когато те не възразяват публиката да гледа, слуша и документира с цел
информиране на обществеността и запазване на доказателства за бъдещите поколения.
Настоящата молба е подадена по електронната поща, подписана с КЕП.
Моля същата да се регистрира отделно при председателя на съда и по делото.
Гр. Варна, 20.05.2019г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

