Чрез Административен съд – Варна (АдСВ)
адм. дело № 502 от 2018г., I тричленен състав
До Председателя на Върховния административен съд
ЗАЯВЛЕНИЕ по чл.256 ал.2 от ГПК
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 изпращане на молба с.д. 18153/22.10.2018г. на горестоящия съд
Правно основание: чл.256 ал.2 от ГПК във вр. с чл.144 АПК

Уважаеми господин Председател,
С надлежно мотивирана молба с.д. 18021 от 18.10.2018г. по описа на АдСВ,
адресирана до I-ви тричленен състав на съда, инициативният комитет е поискал по реда на
чл.253 от ГПК поправка на ОФГ и изменение или отмяна на определение № 11150 от
17.10.2018г. по адм. дело № 502 от 2018г. на АдСВ, с което този I-ви тричленен състав се е
самоотвел – според нас неоснователно или в резултат на предполагаем нерегламентиран
външен натиск, свързан с предмета на делото.
В молба за определяне на срок при бавност с.д. 18153/22.10.2018г. е посочено, че
именно забавеното докладване на молба с.д. 18021 от 18.10.2018г. на I-ви тричленен състав,
е нейният предмет, тъй като друг тричленен състав не може да се произнесе по исканията в
тази молба, а правилният I-ви тричленен състав няма как да се произнесе по тях, ако
молбата не му бъде докладвана.
Конкретното неизвършено процесуално действие е бездействието и непроизнасянето
на I-ви тричленен състав по исканията в молба с.д. 18021 от 18.10.2018г.
Към момента не е ясно дали тази молба все пак е докладвана на I-ви тричленен състав,
макар и със закъснение, но бездействието и непроизнасянето по нея и същевременното
извършване на други съдопроизводствени действия от други съдебни състави са
съществени съдопроизводствени нарушения, срещу което нямаме друг ред за процесуална
защита в настоящото едноинстанционно производство, освен по реда чл.255 и 256 от ГПК.
Ето защо на основание чл.256 ал.2 от ГПК заявявам, че продължаваме да поддържаме
искането в молба с.д. 18153/22.10.2018г. за определяне на срок и тази молба следва да се
изпрати за разглеждане на горестоящия съд, при положение, че I-ви тричленен състав в
АдСВ продължава да бездейства по произнасянето по молба с.д. 18021 от 18.10.2018г.
Гр. Варна, 25.10.2018г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

