До Върховния административен съд
адм.д. № 316/2020г., Трето отделение
(вр. с адм.д. № 502/2018г. на Адм. съд – Варна)
edocuments@sac.justice.bg
МОЛБА
от Юлиян Атанасов Чолаков, представляващ
Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската
градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО изискване на доказателствата, приложени и приети по адм.д.
№ 502/2018г. на Адм. съд – Варна, отмяната на решението по което се иска
Уважаеми Върховни съдии,
Настоящата молба е подадена по електронната поща на адрес
edocuments@sac.justice.bg с pdf файл, подписан с КЕП.
На 21.05.2020г. при деловодна справка в Адм. съд – Варна се оказа, че съдията –
докладчик по адм.д. № 502/2018г. Веселина Чолакова е разпоредила да не се изпращат на
ВАС всички приети и приложени по делото доказателства (!).
Доказателствата по делото и без друго са събирани твърде рестриктивно, като някои
срамни сцени, включително при налагането на глоби, са потулени и заметени с цената на
манипулирани протоколи и унищожени звукозаписи от съдебни заседания. Показателни
за натиск от местната власт и изнервена обстановка в Адм. съд – Варна от 7-годишния
референдумен казус са не само множеството отводи и съдебни заседания, но дори и
изпращането на процесното искане за отмяна директно на ВАС, без да е изпратен препис
от същото на ответника. Конкретната причина за неизпращането на всички приети и
приложени по делото доказателства не ни е известна, но каквато и да е тя, затаената част е
затаена именно от съдия Веселина Чолакова, независимо от това дали някой ѝ е наредил.
Ето защо моля съдът да изиска от Адм. съд – Варна адм.д. № 1540/2016г., ведно
с приложенията към него, както и всички събрани доказателства по адм. д.
№ 502/2018г., които не са изпратени на ВАС.
Това е особено важно, не само защото едно от посочените основания за отмяна е по
чл.239 т.4 от АПК – противоречие с влязло в сила решение, а именно решението по
адм.д. № 1540/2016г. За очакваната обективна преценка на доводите в искането за отмяна
е необходимо ВАС да разполага с всички събрани доказателства, а не само с подбрана
извадка от професионално засегнатите съдии, постановили атакувания съдебен акт.
Адм.д. № 1540/2016г. е било приложено към адм.д. № 502/2018г. при неговото
решаване. Видно от протоколирания доклад на съда в откритото съдебно заседание на
07.02.2019г., по молба вх.№ с.д. 3351/16.02.2018г. на Председателя на ОбС – Варна Тодор
Балабанов съдът е изискал, приел и приложил като доказателства по делото адм.д.
№ 1540/2016г. на Адм. съд – Варна, ХІV състав, заедно с приложените към него адм.д.
№ 3651/2013г. на Адм. съд – Варна, ХХІV състав, адм.д. № 8537/2014г. на ВАС, адм.д.
№ 3316/2014г. на ВАС и адм.д. № 4163/2017г. на ВАС, както и приложените към същите
3 бр. папки съдържащи преписка № 5251/2013г. на РП – Варна и ДП № 517/2014г. на І РУ
на ОД – Варна, както и джобове с документи – бланки от подписката за референдума с
№№ 1-2713. Тези доказателства са били налице при решаването на адм.д. № 502/2018г., но
не са изпратени и липсват по адм.д. № 316/2020г. на ВАС. Липсват и данни да е
разпоредено връщането им на съответния титулярен съдебен състав поради отпаднала
необходимост от тях.
Гр. Варна, 22.05.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)

