МОЛБА за определяне на срок при бавност
Чрез Административен съд – Варна
адм. дело № 502 от 2018г.,тричленен състав
До Председателя на Върховния административен съд
ОТНОСНО непроизнасяне по доказателствени искания и по искане за отмяна на
предупреждение за налагане на глоба за голям обем доказателствени искания
Правно основание: чл.255, 256 и 257 ГПК във вр. с чл.144 АПК и чл.127 ал.1 АПК
СИГНАЛ
Чрез Председателя на Административен съд – Варна
До Инспектората на Висшия съдебен съвет
До Специализираната прокуратура,
До Главния прокурор на Република България,
До Омбудсмана на Република България,
ОТНОСНО данни за извършено в ГД „ГРАО“ документно престъпление, включващо
и антидатиране, за което и тримата съдии, и прокурорът си затварят очите
Правно основание: чл.119 ал.2 от АПК и чл.205 от НПК
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
Уважаеми господин Председател на Върховния административен съд,
Уважаеми Прокурор от Специализираната прокуратура,
Уважаеми господин Главен прокурор,
Уважаема госпожо Омбудсман,
1. Настоящото дело е образувано през февруари 2018г. Лайтмотив е оспорването по
реда на чл.193 от ГПК на съдържанието и доказателствената стойност на съставените три
различни протокола за проверката на подписката ни от 2013г. Те са подписани по различно
време от главния директор на ГД „ГРАО“, но няма данни да са регистрирани в деловодната
система на МРРБ, като третият - видно от самия него, е антидатиран. В тази връзка,
налице са данни за извършено документно престъпление с участието на главния директор
на ГД „ГРАО“ Иван Гетов, поради което МОЛЯ ВСИЧКИ АДРЕСАТИ да предприемете
действия съобразно Вашите компетентности, с оглед своевременното отнемане на
правото на господин Иван Гетов да ръководи ГД „ГРАО“ при подготовката на
предстоящите избори и предотвратяването на изборни злоупотреби.
2. В точка 2 на молба с.д. 5135 от 25.03.2019г. сме поискали с три страници мотиви,
съдът да признае оспорването на трите протокола за доказано с нарочно определение по
чл.194 ал.2 от ГПК, постановено преди насроченото за 03.05.2019г. о.с.з. и да ги изпрати на
прокурора със законните за делото процесуални последици. По тази молба обаче все още
няма произнасяне, въпреки изтеклите още на 04.04.2019г. срокове за становища на
ответника Общински съвет - Варна и на Варненска окръжна прокуратура.
Напротив. С определение № 848 от 29.03.2019г. съдът отхвърли доказателствените ни
искания в о.с.з. на 21.03.2019г. и предупреди жалбоподателя, че ще му наложи глоба за
големия обем доказателствени искания.
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IIHurInarHBeH KoMlrrer 3a rIpoBeXAaHe Ha
MecreH peQepenAyM 3a Mopcxara fpaArHa
u rcpafi6pexHara 3oHa Ha rPaA BaPHa
fipe4craBJrfl BaH or IOrufl H rlo.nanon
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fIO uosoA IIoAaAeH cI,IrH€uI, 3aBeAeH n A,qruuUItcTpaTI{BeH cbA rle e AnK
Bapna c Bx. Ng XCII- 0004 ua 15.04.2019 r., Bu yBeAoMsBaMe'
He Ce CbAbpXa perJlaMeHTaltrPlfl', KO{TO Aa 3aAitJlxaBa cbn.a Aa I{3npaTI{
cr/tfHulir, [opaALI 3af,BeHO TaKOBa XeJIaHI{e OT IIOAaTeng.
Flsrvra npeqKa cI,IfH€UIbr Aa 6tle [oAaAeH AO CbOTBeTHI4Te
r4HCTr4TyUI{I4 OT CaMIdfl rIOAareJI.
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