Факс ВАС: (02) 9818751, І кол. 9404483, ІІ кол. 9404294, 4-то отд. 9814732

До Върховния административен съд
адм.д. № 11542 /2012 г., пето отделение
за с.з. на 05.06.2013 г. от 09,00 ч., зала № 3
МОЛБА-ЗАЩИТА
от адв. МАРИН МАРИНОВ от АК - Варна,
ул.”Полк. Свещаров” № 14, Варна 9002
пълномощник на
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
Представляващ: Юлиян Чолаков
Уважаеми Върховни административни съдии,
МОЛЯ да дадете ход на делото.
МОЛЯ да дадете ход на устните състезания.
Решението на Административен съд - Варна е правилно, а касационният протест
неоснователен по следните съображения:
Постановеното решение не би могло да бъде друго. Съдът абсолютно правилно е
постановил, че при разглеждането и решаването на преписката пр. Станислав Андонов
не би могъл да участва в производството, тъй като се иска информация относно неговия
образователен статус – въпрос, по който той не може да бъде нито непредубеден, нито
незаинтересован и следователно, произнасяйки се сам по преписка, отнасяща се до него,
той е нарушил всички принципи за непредубеденост и безпристрастност на решаващия
орган, без спазването на които не би могла да съществува демократична и правова
държава.
Констатираното от съда драстично нарушение на чл.33 ал.1 от АПК е абсолютно
доказано по делото от подписа върху самия обжалван акт, поради което решението е
правилно и следва да се остави в сила.
Доводите в касационния протест са дотам далече от буквата и духа на закона, че
ако това не беше тъжно, щеше да бъде смешно. Исканата информация във всички
случаи е обществена, така както беше обществена и информацията за липсата на диплом
за висяе образование на бившия изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”
Калина Илиева. При това се иска информация само за наличието на диплома за висяе
образование, но не и за това дали в протоколната книга на съответния университет има
данни за успешно положени изпити по конституционно право и по обща част на
гражданското право.
Ето защо МОЛЯ да оставите без уважение касационната жалба и присъдите на
доверителя ми направените разноски по делото за тази инстанция съгласно следния
списък на разноските:
Адв. възнаграждение - 400 лв.
Приложение: Договор за правна помощ от 31.05.2013 г.
Гр.Варна, 31.05.2013 г.

С уважение: . . . . . . . .

