ДО Административен съд – Варна
Адм. дело № 502 от 2018г.
ИСКАНЕ
От инициативен комитет за произвеждане на местен референдум
за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка,
представляван от председателя Юлиян Атанасов Чолаков,
бул. „Владислав Варненчик“ 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО
отстраняване на съдия-докладчика Таня Димитрова поради злоупотреба със
служебното положение чрез бавене и шиканиране на съдопроизводствения процес
в полза на ответника и задкулисието в ТЗ „ГРАО“ и ГД „ГРАО“ към МРРБ
Уважаеми Административни съдии,
Доводи за искането:
1. Налице е погазване на двумесечния срок по чл.157 ал.1 от АПК, изтекъл на
08.04.2018г., с още почти четири месеца. При това определението от 30.07.2018г. за
насрочването на делото на 16.10.2018г. не е постановено от титуляра-докладчик Таня
Димитрова, чието отстраняване се иска, а от заместващия съдия Искрена Димитрова.
Не е ясно дали делото въобще някога щеше да бъде насрочено за о.с.з. от съдия Таня
Димитрова, след като всичките ни молби за определяне на срок при бавност бяха
отхвърлени от ВАС с аргументи, подходящи за съвместна проверка от Инспектората
към ВСС, Специализираната прокуратура и ГД „БОП“.
2. С разпореждане „к.д.“ от 12.06.2018г. е шиканирано събирането на решаващи
доказателства, свързани с оспорването на истинността на данните в протоколите на
ГРАО от 07.06.2013г. и 04.07.2014г., въз основа на които предложението за референдум
е отхвърлено от Общински съвет - Варна при хипотезата за по-малко от 5% подкрепа.
3. Същият съдия е бил докладчик и по други съдебни спорове между същите
страни по процесната административна преписка по предложението от 2013г. за
произвеждане на местен референдум, иницииран с подписка. Например по адм.дело
№ 3934 от 2013 г. на Адм. съд Варна от същия съдия са постановени определение № 228
от 24.01.2018г., разпореждане № 1905 от 01.02.2018г., определение № 474 от
06.02.2018г., разпореждане № 2466 от 09.02.2018г., определение № 798 от 06.03.2018г.
и отмененото от ВАС определение № 1133 от 30.03.2018г., като делото е усложнено с
незаконосъобразни указания до степен, напомняща процесуално преследване.
4. Налице са данни за зависимост от общинската администрация и лична
неприязън към представляващия ИК Юлиян Чолаков, с оглед редовното усложняване
на съдебните спорове на представляваното от него сдружение СОПА с общинската
администрация. Примери няма да бъдат посочени изрично, тъй като са известни
служебно на съда.
Ето защо моля съдия Таня Димитрова да бъде отстранена и заменена с друг съдия.
Гр. Варна, 08.08.2018г.

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

