До Административен съд – Варна
адм. дело № 502 /2018г., тричленен състав

МОЛБА
От Юлиян Атанасов Чолаков, председател и представляващ
Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум
за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна, иницииран с подписка от 2013г.,
бул. „Владислав Варненчик“ 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

ОТНОСНО отмяна или намаляване на размера на глоби и/или посочване
на адресат на частни жалби и размера на дължимите за тях държавни такси
и определяне на нов срок за излагане на съображения за неоснователност

Уважаеми Административни съдии,
В с.з. на 31.05.2019г. съдът ми наложи на основание чл.91 ал.1 вр. чл.89 т.1 и 3 ГПК
вр. чл.144 АПК глоба размер на 100 /сто/ лева, предвид многократно неспазване на реда в
залата и отправена обида към съдебния състав и обяви, че разпореждането за глоба подлежи
на обжалване с частна жалба в седемдневен срок.
След минута съдът ми наложи на основание чл.91 ал.1 вр. чл.89 т.1 ГПК вр. чл.144
АПК друга глоба размер на 100 /сто/ лева предвид, че поредното прекъсване сочело за
поредно неспазване на реда в съдебната зала и отново обяви, че разпореждането за глоба
подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок.
В действителност и в двата случая реакцията ми се дължи на двукратно обявената
публично от съдия Ганева и впоследствие разпространена в интернет обидна клевета, че
съм бил пасивен и не съм защитавал ефективно и добросъвестно интересите на
Инициативния комитет. Нещо, което в действителност правя активно, упорито и
добросъвестно, и за което влагам всичките си знания и цялото си сърце вече седма година.
Съдът е институция, призвана да защитава безпристрастно тези, които имат нужда от
нея и да санкционира онези, които неоснователно отричат или претендират права и
интереси. С наложените глоби съдия Ганева не организира адекватното развитие на процеса
чрез дисциплиниращите средства на ГПК, а навлиза в спора по същество, отхвърляйки
решаващи доказателствени искания като неотносими и несвоевременно направени, и
представяйки тези свои действия като мерки за своевременно разглеждане на делото.
В случая не става въпрос за интереса на Инициативния комитет, както сочи съдия
Ганева, а за правата и интересите на над 33000 варненци, желаещи да излязат от затвора на
собственото си егоистично мислене и направят с подписите си така, че претъпканият с
бетонни обекти град да не превърне и тях в един от тези обекти.
Тези десетки хиляди граждани желаят следата, която ще оставят за идните поколения,
да е продължение на благородното дело на Антон Новак и неговите последователи, като със
законови средства дадат зелена светлина за стратегически инвестиции в паркова площ за
здраве и развлечения, а не за узаконяване на егоистичните бизнес интереси на „силните на
деня“, чийто продукт е обжалваното решение на общинския съвет.
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В този смисъл става въпрос не само за правата и интересите на десетките хиляди,
които са се подписали, а за стотиците хиляди, които биха гласували на референдума с ДА.
Всички те, наравно с Инициативния комитет, се явяват жалбоподатели срещу обжалваното
решение на общинския съвет, подкрепено единствено от кмета Иван Портних,
прокуратурата и задкулисието.
Именно от тези стотици хиляди се страхуват Марин Митев, съдия Евгения Баева от
Административен съд – Варна и съпругът ѝ от УС на „Холдинг Варна“ АД, кметът,
общинският съвет, министър-председателят Бойко Борисов и доминираният от съдия
Мария Ганева тричленен съдебен състав, поради което вече седма година държавата на
мафията прилага всякакви средства, за да им запуши устите.
Ето защо моля съдът да отмени двете глоби като неоснователни или да намали техния
размер, като преди това съдия Мария Ганева посочи кой е адресатът на всяка от указаните
две частни жалби и какъв е точният размер на дължимата държавна такса за всяка от тях,
както и има ли и какво общо има самата тя с моята лична съвест, като в тази връзка ми бъде
дадена възможност в определен от съда нов срок да изложа допълнителни съображения за
неоснователност на всяко от двете разпореждания за налагане на глоба.

Гр. Варна, 07.06.2019г.
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