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Чрез председателя на пето отделение на
Върховния административен съд
До Върховния административен съд
петчленен състав
ЧАСТНА ЖАЛБА
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков,
Бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, п.код 9004 гр. Варна
СРЕЩУ разпореждане от 12.10.2009 г. за
връщане на кас. жалба вх.№ 12027 /2009 г.
УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,
С горепосоченото разпореждане председателят на пето отделение на ВАС Андрей
Икономов е върнал жалбата ни срещу ПМС № 104 /07.05.2009 г., обн. ДВ бр.36 /2009 г. за
приемане на тарифа, по която партиите, коалициите на политическите партии и
инициативните комитети заплащат диспутите, клиповете и предизборните хроники,
излъчени по БНТ, БНР и техните регионални центрове с голословния аргумент, че не били
отстранени нередовностите, указани в разпореждането от 26.08.2009 г.
Разпореждането е незаконосъобразно.
Указанието от 26.08.2009 г. е в 7-дневен срок да се внесе 20 лв държавна такса по
сметката на ДВ. То е неизпълнено в срок, като с молба от 19.08.2009 г. на съда е
представено копие от разписка за платени на същата дата по сметката на ДВ 2 х 20 лв или
общо 40 лв за две обяви в ДВ - по настоящия вх.№ 12027 /2009 г. и по вх.№ 12643 /2009 г.,
по който в четвърто отделение още на 08.09.2009 г. е образувано адм. дело 12879 /2009 г. и е
насрочено за 05.05.2010 г.
Заострям вниманието на председателя на ВАС и на всички съдии в този съд, че
Андрей Икономов може би няма качества за съдия. За по-малко от месец той е върнал
три жалби неправилно (заедно с вх.№ 14314 /2009 г. и вх.№ 14740 /2009 г.), а може би и
съзнателно неправилно, докато връщането на една друга жалба по негово разпореждане от
14.07.2009 г. е вече отменено от 5чл с-в на ВАС с опред. № 11973/14.10.2009 г. по адм. дело
№ 10886 /2009 г. По този начин с оправянето на последиците от системните „грешки” на
Андрей Икономов се ангажират десетки върховни съдии, а всяко така „пипнато” от него
дело се забавя с още поне няколко месеца.
Ето защо МОЛЯ да отмените атакуваното разпореждане и върнете делото за даване
на ход по същество на тричленен състав от друго отделение на ВАС.
Приложение: Препис от частната жалба за МС.
гр. Варна, 22.10.2009 г.
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