ДО Административен съд – Варна (АдСВ)
адм.д. № 502 от 2018г., I 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 доказателствени искания, по които се е
произнасяла съдия Таня Димитрова, както и нови
Уважаеми Административни съдии от I тричленен състав,
Налице са редица нищожни и/или неправилни еднолични съдопроизводствени
действия преди отстраняването на съдия Таня Димитрова от VII тричленен състав,
извършени зад гърба на другите членове на състава, включително:
1. Забавяне на производството чрез неадекватни указания по молбата на ответника
с.д. 3351 от 16.02.2018г. за прилагане на адм. дело 1540 /2016г. на АдСВ, XIV състав.
2. Предотвратяване задължителното събиране на решаващи доказателства по силата
на съдебно удостоверение изх.№ 1214 от 14.03.2018г.
3. Отхвърляне или изопачаване на други основни доказателствени искания.
Ето защо моля I тричленен състав да се произнесе отново по доказателствените
искания, по които се е произнасяла съдия Таня Димитрова, включително:
1. По молба с.д. 3351 от 16.02.2018г. да се приложи адм. дело 1540 /2016г. на АдСВ,
XIV състав или да се изиска копие от него, ако делото е задържано във ВАС.
2. Във връзка с молба с.д. 4962 от 12.03.2018г., по която е издадено неизпълненото
съдебно удостоверение изх.№ 1214 от 14.03.2018г. и с оглед данните, че проверката на
подписката е извършена в Териториално звено „ГРАО“ – Варна, моля на основание
чл.186 изр.2 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК съдът да изиска от Териториално звено
„ГРАО“ – Варна към ГД „ГРАО“ при Министерството на регионалното развитие и
благоустройството доказателства за извършването на проверка на подписката за местен
референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна от 2013г., различни
от съставения в град София протокол от 07.06.2013г., данни от кои длъжностни лица и по
какви критерии е извършена проверката, както и данни за всеки от отразените в протокола
17513 некоректни записа, които да включват номера на записа в подписката, в коя група
с нередности попада и в какво точно се състои недостатъкът. Ако исканите данни кои
записи са коректни и кои некоректни, и кои длъжностни лица по каква методика са ги
установили, са унищожени преди постигането целта на подписката – произвеждането на
местен референдум, да бъде изискано копие от акта, с който е наредено унищожаването,
както и от акта или протокола, в който е описано и удостоверено извършеното действие.
3. При непредставяне от МРРБ на данните, въз основа на които е съставен
протоколът от 07.06.2013г., това би означавало, че проверка на подписката може да не е
извършвана, а данните в протокола да са въображаеми, неверни и обект на документно
престъпление. В такъв случай моля на основание чл.171 ал.4 от АПК съдът да укаже на
ответника, че не сочи доказателства за проверка на подписката, на каквато се позовава.
4. Във връзка с неуважената от съдия Димитрова молба с.д.14248 от 08.08.2018г. за
издаване на съдебно удостоверение за изискване 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, моля съдът да изиска
служебно тези данни от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Моля да се изискат от АССГ и приложат относимите адм. дело № 2552 /2014г. и
1225/2018г. по описа на АССГ, известни служебно и на АдСВ.
Гр. Варна, 25.09.2018г.

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

