Чрез Административен съд – Варна
адм. дело № 502 от 2018г.,тричленен състав
До Председателя на Върховния административен съд
МОЛБА за определяне на срок при бавност
От инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за
Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка,
представляван
от
председателя
Юлиян
Атанасов
Чолаков,
бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО непроизнасяне по доказателствени искания
Правно основание: чл.255, 256 и 257 ГПК във вр. с чл.144 АПК и чл.127 ал.1 АПК
Уважаеми господин Председател на Върховния административен съд,
С протоколно определение в о.с.з. на 07.02.2109г. съдът е определил за неоснователно
искането ни за отлагане на съдебния процес по повод и във връзка със съмнението ни в
безпристрастността на основен член на съдебния състав – съдия Марияна Ширванян, както
и във връзка с неколкократното погазване на принципа на случайния подбор при нейното
директно посочване и натрапване като член в съдебния състав с аргумент,
че делото е с обществен интерес и с оглед задължението на съда да спазва
разпоредбата на чл.13 от ГПК за разглеждане и решаване на делата в разумен срок.
С друго протоколно определение от същата дата съдът е определил, че по
доказателствените искания на жалбоподателя, свързани с оспорването на верността на
протоколите на ГД „ГРАО“, съдът ще се произнесе в закрито заседание, каквото вече
четвърта седмица и до днес 01.03.2019г. не е налице, което забавяне е в пълно
противоречие и с чл.13 от ГПК, и с чл. 127 ал.1 от АПК, и с натрапеното присъствие на
съдия Марияна Ширванян.
Насроченото съдебното заседание на 21.03.2019г. от 15:00 часа наближава, което
съществено затруднява своевременното събиране на необходимите доказателства, с оглед
указаната доказателствена тежест.
Ето защо МОЛЯ съдът да изпълни собственото си птотоколно определение относно
доказателствените искания, свързани с указаната на основание чл. 193, ал 3 от ГПК, вр. с
чл. 144 от АПК на жалбоподателя тежест по доказването на неистиността на (верността на
данните в) оспорените писмени документи и ни уведоми за това, за да се смята настоящата
молба за отттеглена или същата да бъде изпратена на ВАС за определяне на подходящ срок
за това.
Гр. Варна, 01.03.2019г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

