Чрез Административен съд – Варна (АдСВ)
адм. дело № 75 /2012 г., ХХІІ състав
До Върховния административен съд

ЧАСТНА ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
чрез Юлиян Чолаков

СРЕЩУ решение № 631 от 09.03.2012 г. по адм. дело № 75 от 2012 г. по описа на
АдСВ, в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на СОПА
Уважаеми Върховни съдии,
В обжалваната част решението е с характер на определение. То е неправилно на
основание чл.209 т.3 във вр. с чл.236 от АПК.
Съдът е приел, че е без правно значение дали на СОПА е връчено решението за
отказ или не е връчено. В случая това наистина е така. Случаят обаче е друг. СОПА
въобще не е адресат на решението за отказ и тъй като то и Юлиян Чолаков са различни
правни субекти е очевидно, че по отношение на СОПА е налице мълчалив отказ.
Отделен е въпросът защо въпросът за наличието или не на мълчаливия отказ съдът
не е счел за въпрос по същество, а за въпрос по допустимостта на жалбата.
С оглед вътрешното убеждение на върховните съдии обръщам внимание, че
забележителните осем страници на обжалваното съдебно решение са признак, че във
Варна не само полицейските служители, но и съдът е респектиран от групировката
ТИМ, позволили си да забранят на граждани, граждански организации и геодезисти да
навлизат в необозначените им “частни” имоти на крайбрежната Алея първа и да се
измерва откъде е минавала бреговата линия до 1979 г. Защото е публична тайна, че
терените и от двете страни на тази линия могат да са само изключителна държавна
собственост, но въпреки това 122 дка от тях са „продадени” без търг по 100 лв/м2 на
ТИМ. Затова нервничат полицаи и прокурори и преследват граждани, а темата дали
владее или не владее ТИМ зоната на бреговата линия до 1979 г. остава абсолютно табу.
МОЛЯ по изложените съображения да отмените решението в частта за
прекратяване на производството и върнете делото на АдСВ за произнасяне с решение по
съществото на жалбата срещу мълчаливия отказ на директора на ОДМВР - гр. Варна по
заявление вх.№ ЗДОИ-15 /30.11.2011 г.
Приложение: Препис от частната жалба.
Гр. Варна, 22.03.2012 г.

С уважение: . . . . . . /Юлиян Чолаков/

