Чрез Административен съд – Варна
адм. дело № 502 /2018г., 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 Юлиян Атанасов Чолаков, председател и представляващ
бул. „Владислав Варненчик“ 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Правно основание: чл.256 ал.2 от ГПК във вр. с чл.144 АПК
Уважаеми господин Председател на ВАС,
Заявявам, че поддържаме своевременно депозираните искания в молбите от
30.06.2019г. и 03.07.2019г., и в молба за определяне срок при бавност от 09.07.2019г.
С молба от 30.06.2019г., регистрирана с вх.№ с.д. 10402 от 01.07.2019г. (без КЕП) и с
вх.№ с.д. 10403 от 01.07/2019г. (с КЕП) Инициативният комитет е поискал отмяна на
определението за даване на ход на делото по същество, отвод на тричленния състав, отмяна
на всички извършени съдопроизводствени действия и връщане на делото на етап
първоначално събиране на доказателства с аргумент, че адвокат Деяна Стефанова
извършва процесуални действия по делото без легитимна представителна власт, като
съдът подмина дори очевидната ѝ лъжа в с.з. на 31.05.2019г., че „Още придвижвайки
подадената жалба постъпила в Общински съвет, същата е представена с пълномощно
по делото от Председателя на Общинския съвет. Впоследствие при първото по делото
заседание е представен и договор за правна помощ.“ В действителност, жалбата е
депозирана направо в съда, при придвижването на преписката пълномонощно не е
представено, а начинът, по който същото е попаднало в делото, е също толкова
криминален, колкото и основанието, на което е издадено самото пълномощно.
В молбата от 30.06.2019г. е посочено изрично, че пълномощното на адвокат Деяна
Стефанова е издадено на 26.11.2015г. на основание решение № 166-17 на Общински
съвет – Варна, взето с протокол № 3 от заседание, проведено на 14.12.2007г., но към
26.11.2015г. това решение от 14.12.2007г. вече е било отменено.
Това означава, че всички процесуални действия на адв. Деяна Стефанова по
всички дела, по които е представяла това пълномощно с невалидно правно
основание, са извършени от нея без легитимна представителна власт - включително
и по настоящото, незабелязано и неотчетено от тричленния съдебен състав,
вероятно улисан в очакването председателят на състава съдия Мария Ганева
да бъде назначена всеки момент от ВСС за заместник на председателя на съда, което
се е случило с постановеното от ВСС решение на 02.07.2019г.
С молба от 03.07.2019г., постъпила в 9:30 ч. сутринта, Инициативният комитет е
обърнал още веднъж специално внимание на съдебния състав „върху невалидното
пълномощно на адвокат Деяна Стефанова, подминавано тихомълком през целия
процес от съда“. Вместо обаче да се произнесе по постъпилите своевременно молби,
начело с току-що новоназначения заместник-председателя на съда, съдебният състав за
подминал услужливо за пореден път въпроса с нелегитимното представителство, за да
постанови още същия ден към края на работното време необжалваемото си решение, в
опита си да потули неизбежните неприятности с местния парламент и въобще.

Гр. Варна, 19.07.2019г.

