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 – ЗАЩИТА
от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за
Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка
чрез представляващия Юлиян Атанасов Чолаков
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Уважаеми Върховни съдии,
Настоящата молба-защита е изпратена по електронната поща на адрес
edocuments@sac.justice.bg с pdf файл, подписан с КЕП.
За пореден път обръщам внимание, че делото е политическо, но не по причина на
инициативния комитет (ИК). В искането за отмяна е подробно митивирано защо считаме, че
съдебният състав от Адм. съд – Варна е превърнал независимия съдебен контрол във фарс.
Не е работа на ИК да изяснява дали съдиите Мария Ганева, Веселина Чолакова и
Марияна Ширванян са си затворили очите за тоталното опорочаване на административната
процедура по разглеждането на подписката от 2013г. поради страх, корупция, политически
или професионални съображения. Факт е обаче, че в гр. Варна съдебната система се срива,
когато са засегнати интересите на местната икономическа група, популярна като ТИМ. Такъв
е и настоящият случай.
Показателен за проблема е примерът с адм. дело № 1926/2017г. на Адм. съд – Варна, в
което са засегнати същите икономически интереси. По това дело съдът не е в състояние да
намери вещо лице – архитект, което да извърши назначената СТЕ. В съдебния район на
Окръжен съд – гр. Варна вече всички вещи лица – архитекти са се отвели, на привършване са
и вещите лица в съседния съдебен район на Окръжен съд – гр. Бургас.
Поддържаме процесното искане за отмяна заради пороци по чл.239 т.1, 3, 4 и 6 от АПК,
заедно с направените уточнения по доводите. Основанията за отмяна са посочени в
искането от 03.10.2019г. Уточнения са правени в уточняващата молба от 06.11.2019г. – по
чл.239, т.1 от АПК, в становището за с.з. на 03.06.2020г. – по чл.239, т.6 от АПК, в
становището за с.з. на 21.10.2020г. – по чл.239, т.4 от АПК и в настоящата молба–защита.
Допълнение към доводите по чл.239, т.1 от АПК.
Друго новооткрито от ИК обстоятелство от съществено значение за делото по смисъла
на чл.239, т.1 от АПК е фактът, че при проверката през 2013г. на процесната варненска
подписка за местен референдум, ГД „ГРАО“ към МРРБ неоснователно и неправилно е
изисквала пълен адрес, за да се признае записът за коректен. Понастоящем такова изискване
няма, като промяната е станала тихомълком, тоест без изменение в нормативен акт.
За илюстрация на новооткритото обстоятелство, представям протокол от 14.02.2019г.,
съставен от ГД „ГРАО“ към МРРБ за извършена проверка на подписка за местен референдум
в община Русе. От този протокол е видно, че ГД „ГРАО“ не е изисквала пълен адрес и подобна
„непълнота“ на адреса не прави записа в подписката некоректен.
Отново обръщам внимание върху факта, че в периода между проверките на варненската
и русенската подписки не е извършвана относима промяна в нормативна уредба.
МОЛЯ съдът да приеме, че този факт му е известен служебно и не подлежи на специално
доказване, с оглед задължението на съдиите да познават и прилагат правилно цялата
нормативна уредба – националната и европейската.
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Съдът разполага и с възможността да отмени определението от 21.10.2010г. за даване
на ход на делото по същество, ако прецени за необходимо да бъде приет като доказателство
представеният за илюстрация протокол от 14.02.2019г. на ГД „ГРАО“ към МРРБ.
Това новооткрито обстоятелство е от съществено значение за адм. дело № 502/2018г.,
тъй като неоснователното и неправилно изискване на пълен адрес е довело до съществено
намаляване на действителния брой на коректните записи в подписката. Вярно е, че в
решението на Адм. съд – Варна значението на броя на коректните записи е безпардонно
омаловажено със срамния и неотносим аргумент, че „първият въпрос може да се тълкува
като вземане на решение за изкупуване на частна собственост“, което правело въпросите
незаконосъобразни и било достатъчно за отхвърляне на жалбата...
Всъщност обаче тази хипотетична „местна“ фантазия е признак за повлияване на
местните съдии от местната икономическа група ТИМ, която основателно се страхува, че
референдумът може да доведе до ограничаване на възможностите за презастояване на
крайбрежната зона на града, каквато е и публично обявената цел на ИК.
Допълнение към доводите по чл.239, т.6 от АПК.
Искане за преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС)
Във връзка с приложимостта в настоящото производство на доводите ни по чл.239, т.6
от АПК,
МОЛЯ на основание чл.267, буква „б“ от Договора за функциониране на Европейския
съюз (ДФЕС) и чл.628 и чл.629, ал.3 и 4 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК ВАС да отправи
преюдициално запитване до СЕС за тълкуване на следните правни принципи, част от правото
на ЕС, които са от значение за правилното решаване на настоящото дело, а именно:
Дали правните принципи равностойност и ефективност, в светлината на правото на ЕС,
принципите на правовата държава, ефективната съдебна защита и чл.6 от ЕКПЧ, и с оглед
принципа на лоялното сътрудничество в чл.4, параграф 3 и чл.19, т.1 от ДЕС, според който
„държавите членки установяват правните средства, необходими за осигуряването на
ефективна правна защита в областите, обхванати от правото на Съюза“, както и с оглед
правото на ефективни правни средства за защита съгласно чл.47 и на равенство пред закона,
съгласно чл.20 от Хартата на ЕС, трябва да се тълкуват в смисъл, че:
1. Решенията на ЕСПЧ и СЕС и мотивите в тях имат тълкувателна валидност в рамките на
Съюза.
2. Не се допуска възможност национална правна уредба в рамките на Съюза да предвижда:
– императивно, а не евентуално участие на подателя на молбата за отмяна на влязъл в
сила съдебен акт в конкретното производството пред ЕСПЧ (предвид чл.239, т.6 от АПК и
чл.303, ал.1, т.7 от ГПК) или в конкретното производството, станало повод за преюдициално
запитване и постановяване на тълкувателно решение на СЕС (липсваща национална норма),
тоест, че националното право императивно допуска мотивиране на искане за отмяна с
постановени по друг повод относими решения на ЕСПЧ или СЕС, предвид създадените с тях
стандарти в правото на ЕС и тяхната тълкувателна валидност по отношение на аналогични
случаи в рамките на Съюза;
– отмяна на влезли в сила съдебни актове при решение на ЕСПЧ, но не и при решение на
СЕС за тълкуване и/или прилагане на правото на ЕС (предвид чл.239 от АПК и чл.303, ал.1 от
ГПК), доколкото правото на ЕС се прилага с предимство пред националното.

Ако ВАС прецени за правилно да се произнесе по същество без да отправи исканото
преюдициално запитване, МОЛЯ да се обоснове, че тълкува националното право в
съответствие с правото на ЕС и прилага пълноценно разпоредбите и принципите на правото
на ЕС, както и решенията на СЕС за тълкуване и/или прилагане на правото на ЕС, и без да е
налице специална промяна от народното събрание на чл.239 от АПК в този смисъл.
МОТИВИ към искането за преюдициално запитване до СЕС.
Процесното искане за отмяна на основание чл.239, т.6 от АПК е свързано и с отказа на
Адм. съд – Варна да отправи преюдициално запитване до СЕС със следните мотиви:
„...липсва необходимост и не е налице задължителност за отправяне на преюдициално
запитване. Поставените въпроси имат отношение към първото основание...“;
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„Отправянето на преюдициално запитване не е необходимо, тъй като не е от
значение за изясняване на предмета на делото.“
Искането за преюдициално запитване е отхвърлено с решението по адм. дело 502/2018г.
без да е обоснована неотносимост на поставените въпроси. Посочените от съда мотиви са
подходящи за необжалваемото отхвърляне на жалбата, но не и за неотправянето на
преюдициално запитване. Това е така, защото с решението на СЕС се дава задължително
тълкуване на норми от правото на ЕС, а не се разрешава по същество конкретния правен спор,
със сила на пресъдено нещо.
Съдът е разтълкувал процесуалния механизъм на преюдициалното запитване с мотиви,
в които цитира и интерпретира неправилно разпоредбите на чл.267 от ДФЕС.
Въпреки обширното цитиране на норми, съдът е пропуснал тези на чл.629, ал.3 от ГПК
и чл.267 от ДФЕС, регламентиращи отправянето на преюдициално запитване при
едноинстанционни производства. Сред хипотезите в чл.629, ал.3 ГПК за неотправяне на
запитването не фигурират нежеланието и вътрешният мир на съдиите, нито вътрешното им
убеждение кое е важно и кое маловажно за изхода на делото.
В становището за с.з. на 03.06.2020г. ИК уточнява аргументите по чл.239, т.6 АПК с
решения както на ЕСПЧ, така и на СЕС, в които са изведени задължителни за прилагане
стандарти, а именно – че винаги, когато е допустимо, преюдициалното запитване е
задължително за националния съдия не само по смисъла на правото на ЕС, но и на ЕКПЧ.
Към момента българското право не предвижда пряко приложение на европейските
правни стандарти, създавани с практиката на СЕС, като основание за отмяна на влезли в сила
решения. Съществуващите разпоредби на чл.239, т.6 АПК и чл.303, ал.1, т.7 от ГПК са
свързани единствено с решения на ЕСПЧ. И макар в тях това да не е упоменато изрично, в
националната съдебна практика се е наложило разбиране, че това основание за отмяна се
отнася само до случаи, при които съдебното решение, чиято отмяна се иска, е свързано пряко
с конкретното решение на ЕСПЧ, в което се установява съответното нарушение на ЕКПЧ.
Тоест, че прилагането на чл.239, т.6 от АПК изисква със специално решение на ЕСПЧ да е
установено, че в конкретното атакувано решение е допуснато нарушение на Конвенцията.
Принципът на ефективната съдебна защита е основен принцип на общностното
право, произтичащ от общите конституционни традиции на държавите-членки. Записан е в
членове 6 и 13 от ЕКПЧ и е потвърден в чл.47 от Хартата на основните права на ЕС.
Процесуалните правила относно правни средства за защита, предназначени да
гарантират защитата на правата, които правните субекти извеждат от общностното право, не
трябва да бъдат по-неблагоприятни от тези, които се отнасят за подобни правни средства за
защита от вътрешно естество (принцип на равностойността),
и не трябва да правят практически невъзможно или прекомерно трудно упражняването
на правата, предоставени от общностния правов ред (принцип на ефективността).
Принципът за равностойност е принцип за равенство.
Ако правото на ЕС се приложи към допустимите средства за правна защита при
извънинстанционния контрол, предвидени в чл.239 от АПК и чл.303 от ГПК, то тогава се
вижда, че извличаните от правото на ЕС права, всъщност са ограничени от националната
норма и тази норма действа дискриминационно, защото правото при нарушение на ЕКПЧ, на
вътрешното право и на правото на ЕС трябва да се третират еднакво. Разпоредбата на чл.239
ал.6 дава предимство на ЕКПЧ. За сравнение, чл.239, ал.3 от АПК дава предимство на
националния съд. И макар европейското право да се ползва с предимство пред националното,
по отношение на извънинстанционния контрол принципът на равностойност е нарушен.
Този принцип е предназначен да ограничи националната мярка, която е
дискриминационна спрямо искове за защита на права, които правните субекти извличат от
правото на съюза, какъвто е и настоящият случай с правото на извънинстанционния контрол.
Приложен към допустимите средства за правна защита при извънинстанционния контрол,
предвидени в чл.239 от АПК, при нарушение на ЕКПЧ, на вътрешното право и на
стандартите, създавани от СЕС като част от правото на ЕС, той не се третира еднакво.
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Например чл.239, ал.6 от АПК дава предимство на ЕКПЧ;
Чл.239, ал.3 от АПК дава предимство на националния съд.
Правото на ЕС се ползва с предимство пред националното, но по отношение на неговите
стандарти принципът на равностойност е нарушен.
Принципът на ефективност е принцип за ефективна правна защита. Този общ принцип
на правото на ЕС произтича от конституционните традиции на държавите членки.
В тази връзка е резонен въпросът дали българската нормативна уредба за отмяна на
влезли в сила решения прави невъзможно или прекалено трудно упражняването на права,
предоставени от правния ред на съюза и дали при искане за отмяна трябва или не трябва да
съществува възможност за посочване на правно основание, изведено от правото на ЕС и/или
практиката на СЕС, като част от правото на ЕС.
Относно допустимостта на настоящото искане за преюдициално запитване, освен
специалните разпоредби на ГПК, относима е и точка 13 от „Препоръки към националните
юрисдикции относно отправянето на преюдициални запитвания“ (2016/C 439/01). Точка 13
се отнася до Подходящия момент за отправянето на преюдициално запитване. В нея се казва,
че „в интерес на доброто правораздаване може да се окаже удачно запитването да бъде
отправено след провеждането на състезателно производство.“
Такъв е и настоящият случай.
ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, в които са изложени основанията за отмяна
Основанията за отмяна са посочени в искането за отмяна от 03.10.2019г. – чл.239 т.1,
3, 4 и 6 от АПК.
Уточнения по основанията в искането за отмяна са правени в следните документи.
Уточняваща молба от 06.11.2019г. – уточнения по чл.239, т.1 от АПК. Тази молба е
подадена по вх.№ 16508/2019г., тоест преди образуването на делото на 09.01.2020г. и не е
докладвана специално в с.з. на 21.10.2020г.
Становище за с.з. на 03.06.2020г. – уточнения по чл.239, т.6 от АПК.
Становище за с.з. на 21.10.2020г. – уточнения по чл.239, т.4 от АПК.
Настоящата молба–защита – уточнения по чл.239, т.1 от АПК, както и по чл.239, т.6 от
АПК, във връзка с които е и искането за преюдициално запитване до СЕС.
ОСОБЕНО ИСКАНЕ. МОЛЯ преди постановяването на финалния съдебен акт, на
основание чл.631, ал.1 от ГПК производството по делото да бъде спряно до произнасянето на
СЕС по поставените преюдициални въпроси, за да бъде гарантирано правото ни на
справедлив съдебен процес.
ПЕТИТУМ. МОЛЯ да отмените влязлото в сила решение № 1368 от 03.07.2019 г. по
адм.д. 502 от 2018 г. на Административен съд – Варна, тричленен състав и делото да бъде
върнато за ново разглеждане в надлежния съд от друг състав, като посочите и откъде да
започне новото разглеждане, както и да ни присъдите разноските за това производство.
Приложение: Копие от протокол от 14.02.2019г., съставен от ГД „ГРАО“ към МРРБ за
извършена проверка на подписка за местен референдум в община Русе, за илюстрация на
новооткритото обстоятелство, че ГД „ГРАО“ не изисква пълен адрес и подобна „непълнота“
на адреса не прави записа в подписката некоректен.
Забележка: КЕП на общия PDF файл да се счита и за заверка за вярност на приложеното
копие от протокол с неговия оригинал.
Гр. Варна, 02.11.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)
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