До Административен съд – Варна
адм.д. № 502 /2018г., I тричленен състав
МОЛБА
От Юлиян Атанасов Чолаков, председател и представляващ
Инициативния комитет за произвеждане на местен референдум
за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна,
бул. „Владислав Варненчик“ 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Относно:
1. Поправка на очевидни фактически грешки в определение № 11150 /17.10.2018г.
2. Отмяна на определение № 11150 /17.10.2018г.
Уважаеми Административни съдии от I тричленен състав,
След като се запознах с определение № 11150 /17.10.2018г., установих две
съществени, но и обидни за инициативния комитет и мене лично неточности, които
считам за очевидни фактически грешки, породени от недоразумение.
Едната е в абзаца:
„По делото е входирана уточняваща молба с.д. 17762 от 15.10.2018г. с предмет
„във връзка с доказателствени искания по делото“. Видно от същата, чрез
председателя на Адм.съд – Варна е подаден сигнал до Специализираната прокуратура
на РБ, с който е направено искане за извършване на проверка за наличието на
„мащабна ОПГ“, в която според подателя на сигнала участва Адм.съд – Варна.“
Другата е в изречнието:
„По делото са налице данни за това, че представляващият инициативния
комитет целенасочено демонстрира субективното си съмнение за предубеденост на
всички съдии от Административен съд – Варна.“
В действителност, видно от текста на сигнала, в него НЕ СЕ твърди участие на
съда и предубеденост на всички съдии, а само на отделни представители, сред които
председателят Тинка Косева чрез определение (по-точно разпореждане) № 4896 от
23.03.2018г. по адм.д. № 877/2018г. и докладчикът на отведения VII тричленен състав
Таня Димитрова, затруднили съществено събирането на решаващи доказателства.
Това означава, че към датата на сигнала 15.10.2018г. и датата на определението
17.10.2018г., съдиите от I тричленен състав са били извън съмнението за предубеденост
или зависимост, поради което не им е искан отвод. Именно затова считам, че става
въпрос за недоразумение или грешки, а не за целенасочено омаловажаване на усилията
и умишлено уронване престижа на Инициативния комитет и неговия председател чрез
сочене и разпространяване на неверни факти и обстоятелства в официален документ.
Ето защо моля на основание чл.253 от ГПК да поправите посочените грешки и
отмените определението като неоснователно със съответните последици или да го
измените, като посочите други основания за отвод.
Гр. Варна, 18.10.2018г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

