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До Административен съд – Варна
адм. дело № 2245 от 2017г., XXXII състав
МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Чолаков
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО
I. Потвърждаване отнемането на отнети пълномощия.
II. Поправка и допълване на протокола от с.з. на 25.10.2017г.
Уважаеми Административен съдия,
I. Потвърждавам отнемането на пълномощията на адвокат Иванов по време на
откритото с.з. на 25.10.2017г., предизвикано от съда чрез неговата неуместна и
недопустима намеса в отношенията между страната и нейния процесуален представител
с разделителни предупреждения и заплахи поотделно към всеки от двамата.
II. Моля протоколът от с.з. да бъде поправен и допълнен по следния начин.
1. Да бъде вписан текстът на нравоучителната лекция, прочетена от председателя на
съдебния състав след и по повод мотивираната молба на Юлиян Чолаков за уведомяване
и евентуално конституиране на ВОП като страна. Моля точният и пълен текст на личната
нападка, отразила се върху духа на цялото заседание, да бъде снет от звукозаписа.
Става въпрос да се протоколира личното мнение на съдията за дейността на СОПА
през годините, както и за личните качества и правните познания на председателя на
сдружението, изложено по унизително-назидателен начин по време на с.з., когато се
слуша и мълчи беззащитно, за да не се нарушава определения от съда ред.
2. Да бъде поправена следната неточност. В протокола неправилно е отразено
искане на Юлиян Чолаков за служебно присъединяване на дело № 2058 от 2011г.
Искането не е за служебно присъединяване на делото, а за служебно изискване на копие
от писмо № ДОИ-11-94-С-2 от 29.04.2011г. – или от доказателствата по това дело, или от
самия административен орган.
3. Непосредствено след неточността по т.2, в изявлението на адв. Иванов е
протоколирана техническа неточност. Вместо арх. Диана Куцарова, правилно е да се чете
арх. Лиляна Куцарова.
4. След текста „Юлиян Чолаков напуска съдебната зала“ да бъде вписан точният
текст на изявленията на адв. Иванов и съда, които са в следния смисъл:
„Адв. Иванов: Уважаема госпожо председател извинявам се, но ще напусна залата,
тъй като чух, че господин Чолаков оттегли пълномощията си от мен.
Съдът: Така не се оттеглят пълномощия. Останете в залата или ще ви глобя.“
Моля точният текст на тези изявления да бъде снет от звукозаписа.
Гр. Варна, 03.11.2017г.

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

