ДО Административен съд – Варна
адм.д. № 502 от 2018г., VII тричленен състав
МОЛБА
От ИК за произвеждане на местен референдум за Морската градина и
крайбрежната зона на град Варна, представляван от Юлиян Атанасов Чолаков,
бул. „Владислав Варненчик“ 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО
1. Отвод на съдията докладчик и участието на тричленния състав.
2. Поправяне на ОФГ в съдебно удостоверение изх.№ 3928 от 04.09.2018г.

Уважаеми Административни съдии,
1. Налице са редица противоречиви или неправилни съдопроизводствени действия
на съдията докладчик Таня Димитрова, опорочаващи по недопустим начин настоящия
необжалваем едноинстанционен съдебен процес по над 5 годишния казус с инициативата
от 2013г. за местен референдум с над 33000 заинтересовани варненци.
Вместо от името и с подписите на тримата съдии в тричленния състав с председател
съдия Борислав Милачков и член съдия Мария Йотова, по решаващи въпроси,
включително по доказателствените искания, се произнася еднолично съдия Таня
Димитрова от името на нейния едночленен XXV съдебен състав. Произнасят се
еднолично и други съдии, заместващи именно нейния XXV едночленен състав, а не VII
тричленен състав. Еднолично се погазват срокове по АПК, прегражда се събирането на
решаващи доказателства, преценяват се за обидни доводите в искане за отвод.
Налице са подлежащи на проверка данни за опит за финансова саморазправа и отказ
от правосъдие без право на обжалване, както и за злоупотреба с власт в полза на „Холдинг
Варна“ АД, ОС Варна, кмета на община Варна и цялото задкулисие, които за разлика от
подписалите се в подписката 33000 варненци, не желаят референдум.
Ето защо отново моля съдията докладчик Таня Димитрова да се отведе поради лична
неприязън към жалбоподателя и/или пристрастие и зависимост от ответника и
задкулисието или евентуално, поради липсата на подходящи професионални умения.
Моля титулярният тричленен състав да обсъжда и участва активно във всички
съдопроизводствени действия по делото, като прецени допълнително има ли основание
за отвод и на тримата съдии, както и на всички съдии в Административен съд – Варна.
2. След отказа да бъде издадено съдебното удостоверение по молба с.д.14248 от
08.08.2018г. за изискване от ГД „ГРАО“ при МРРБ на данни за новосъздадената през
2018г. техническа възможност за извличане броя на лицата с избирателни права към
момента на вписване на предложение за местен референдум в регистъра и изискване на
адм. дело № 2552 /2014г. и aдм. дело № 1225/2018г. от АССГ, от името на собствения си
едночленен XXV съдебен състав съдия Таня Димитрова е издала съдебно удостоверение
изх.№ 3928 от 04.09.2018г. с текст, който се различава съществено от поискания в молба
с.д.14693 от 20.08.2018г. и на практика е сгрешен или умишлено подменен от съда.
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В молбата на ИК се иска издаване от VII тричленeн, а не от XXV едночленен
състав (!) на съдебно удостоверение, въз основа на което да се снабдим от Министъра на
регионалното развитие и благоустройството (а не от министерството!) с друго такова,
от което да е виден „броят на гражданите с избирателни права в община Варна към
30.04.2013г. при хипотезата за 5% подкрепа и отделно при хипотезата за 10% подкрепа,
съгласно различните изисквания към съответните избирателни корпуси в чл.27 ал.1 т.3
и чл.27 ал.2 от ЗПУГДВМС, като броят бъде извлечен с новосъздадената през 2018г. по
повод зачестилите инициативи за произвеждане на местни референдуми техническа
възможност за извличане броя на лицата с избирателни права към момента на вписване
на предложение за местен референдум в регистъра, независимо от
продължителността на периода между вписването и предаването на подписката за
проверка от ГД „ГРАО“ към МРРБ.“
Издаденото от XXV едночленeн съдебен състав съдебно удостоверение е за
снабдяване с удостоверение от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството: „1. за броя на гражданите с избирателни права, които имат
постоянен адрес на територията на община Варна към 30.04.2013г.; 2. за броя на
гражданите в община Варна с избирателни права към 30.04.2013г., който брой да бъде
извлечен с посочената в Писмо изх.№ 92-00-78/28.02.2018г. техническа възможност за
извличане на лицата с избирателни права към момента на вписване на предложението
в регистъра съгласно чл.27, ал.1, т.3. от ЗПУГДВМС.“
В издаденото удостоверение е сгрешен или умишлено подменен адресатът, като
вместо министърът е посочено министерството. Сгрешени или умишлено подменени са
и въпросите, като съдът е стеснил техния обхват до хипотезата в чл.27 ал.1 т.3 от
ЗПУГДВМС за 5% подкрепа, игнорирайки изрично посочената в молбата хипотеза в
чл.27 ал.2 от ЗПУГДВМС за 10% подкрепа.
Ето защо моля ОФГ в издаденото съдебно удостоверение изх.№ 3928 от 04.09.2018г.
да бъдат поправени или вместо него да бъде издадено друго с текст, съответстващ на
искането в молба с.д.14693 от 20.08.2018г.
Приложение:
Сгрешеното съдебно удостоверение изх.№ 3928 от 04.09.2018г. - оригинал.

Гр. Варна, 07.09.2018г.

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