ДО Административен съд – Варна
Адм. дело 1566/2019г., XXII състав
МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков
адрес: бул.„Владислав Варненчик“ №133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Относно становище по отговора на ЦИК от 04.07.2019г., приложен към
придружително писмо с.д. 10850 от 08.07.2019г. и искане по доказателствата
Уважаема госпожо Административен съдия,
Настоящата уточняваща молба с приложението към нея са подадени по
електронната поща на 08.07.2019г. на адрес admcourt.vn@gmail.com, подписани с КЕП.
След официална деловодна справка в съда днес, 08.07.2019г., установих, че
отговорът на ЦИК от 04.07.2019г., приложен към писмо с.д. 10850 /08.07.2019г., съдържа
неверни твърдения, целящи да въведат съда в заблуждение относно фактите.
В отговора се сочи, че след извършената справка от неназован член на ЦИК, било
установено, че до дата 21.05.2019г. на интернет страницата на ЦИК са публикувани
всички пълни стенографски протоколи от проведените заседания на ЦИК и не е
установено забавяне. Неназоваването на въпросния член обаче е улика за замисъл и
умисъл при съобщаването на ЦИК и на съда на очевидна неистина.
Този отговор е документно недоразумение или престъпление, по който съдът не
следва да се подвежда. По делото има и други фрапиращи документни несъответствия,
които ще бъдат посочени от жалбоподателя и ще следва да бъдат обяснени от ответника
по време на процеса, а най-вероятно, на по-късен етап и на прокурора.
В действителност, по делото е представено неоспореното от ответника нагледно
доказателство, което е приложено към самото заявление, че към датата на подаването му
на 22.05.2019г., последният публикуван протокол е бил Протокол № 41/14.05.2019г.
За нагледност, препращам и оригиналното заявление ведно с приложеното
доказателство в електронен вид, подписани с КЕП на 22.05.2019г., каквато е и датата на
приложената разпечатка от сайта на съда с публикуваните до момента протоколи.
Във връзка със изложеното, моля съдът да изиска от ответника доказателства за
датата на публикуване на протоколите, както и данни за имената на члена на ЦИК,
извършил невярната според нас справка, подвела ЦИК и да го призове за свидетел.

Гр. Варна, 08.07.2019г.

