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До Административен съд – Варна
адм. дело № 2245 от 2017г., XXXII състав
СТАНОВИЩЕ
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
За двете съдебни заседания на 06.12.2017г. от 13:30 часа

Уважаема госпожо Административен съдия,
1. Считам, че ход на процедурата за поправки в протокола от с.з. на 25.10.2017г. и
ход на делото не следва да се дава поради нередовно призоваване.
2. Моля протоколът от с.з. на 22.11.2017г. да бъде поправен, като невярно
отразеното явяване на представител на жалбоподателя бъде отразено вярно. В момента е
протоколирано, че на повикването на страните в 15:34 часа, за жалбоподателя СОПА се
бил явил лично представляващият Юлиян Чолаков. В действителност, жалбоподателят
СОПА е представил писмено становище за с.з. на 22.11.2017г. и негов представител не се
е явявал, а присъствието на Юлиян Чолаков като гражданин сред публиката в залата е
процесуално неотносимо. Моля при проверката на срока по чл.151 ал.1 от ГПК за това
искане да се съобрази действителната дата, на която протоколът от с.з. на 22.11.2017г. е
предоставен на разположение на страните.
3. В случай, че на 06.12.2017г. се даде ход на молбата за поправки в протокола от
с.з. на 25.10.2017г., поддържаме всички точки в нея, като моля да се обърне специално
внимание на първата точка – относно вписването на непротоколираното унизително за
страната изявление на докладчика. Съдебната зала не е място за извънпротоколни
личностни нападки. Съдия Гергана Стоянова следва не само да се отведе, но и да се
извини за изговореното от нея по време на работа, от висотата на служебното положение
на магистрат. Обръщам внимание, че искането за отвод е именно заради нейните обидни
думи към страната в началото на с.з., а не заради последвалото безпричинно
отстраняване на Юлиян Чолаков от залата по-късно.
4. След процедурата за поправки в протокола от с.з. на 25.10.2017г., моля съдът да
се произесе отново по искането за отвод заради изречените обидни думи, доказващи по
безспорен начин наличието на лично отношение и негативна пристрастност.
5. В случай, че се даде ход на делото по същество, моля да ни се даде възможност да
представим писмена защита след изготвянето на протокола от с.з.
Гр. Варна, 04.12.2017г.

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

