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ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Шефът на Административен съд-Варна оказва безпрецедентен натиск върху съдии
Тежък конфликт разделя съдиите в Административен съд-Варна
Напрежение в Административен съд-Варна има, но не е установен натиск
Георги Колев е във Варна, за да тушира напрежението в административния съд
Нарушава се принципът за случайното разпределение в Административен съд-Варна
ВСС отложи дебата за напрежението в Административен съд-Варна
Две молби и две предложения за освобождаване от ръководна длъжност на две съдийки
предизвикаха поредния спор във Висшия съдебен съвет (ВСС).
Става дума за двете заместник-председателки на Административен съд-Варна Евгения Баева
и Даниела Недева.
В началото на годината се разбра, че в АдмС-Варна има тежък конфликт между съдиите от
двете отделения. Една част от магистратите обвиниха председателя на съда Тинка Косева в
оказване на безпрецедентен натиск. Тя ги заплашила със 100% натоварване с данъчни дела.
Друга част от съдиите пък категорично възразиха срещу поведението на колегите, за което
смятат, че е продиктувано единствено от нежеланието им за справедливо и равномерно
разпределяне на данъчните и митническите дела.
Председателят на Върховния административен съд Георги Колев изпрати съдии на място да
извършват проверка, Етичната комисия на ВСС също започна такава, същевременно
кадровият орган възложи проверка и на ИВСС. Установено бе, че напрежение има, но
натиск - няма.
Междувременно се оказа, че шефката на АдмС-Варна е внесла предложение за
освобождаването на двете си заместнички, самите те също са внесли молби във ВСС за
същото.
Преди да гласуват днес тяхното освобождаване като заместнички, Юлия Ковачева заяви, че
актът от проверката на ИВСС не е публикуван в пълнота и не е предоставен на ВСС, същото
се отнася и до проверката на Етичната комисия. Тя цитира молбите на Евгения Баева и
Даниела Недева, в които се казва, че проверката на ИВСС е излязла извън правомощията му
и напрежението ескалирало, защото административният ръководител не е дал ясни отговори
на всички въпроси на съдиите.

Ковачева предположи, че Баева и Недева не са запознати с искането на Тинка Косева да
бъдат освободени. Но предложи преди да гласуват оставките, ВСС да обсъди резултатите от
проверките. "Не оспорвам правото на административния ръководител да предлага
заместници. Но нека да обсъдим всичко, защото не смятам, че с освобождаването на
колегите ще дадем отговор на въпросите, които поставиха съдиите в Административен
съд-Варна", каза още Ковачева.
Шефът на ВАС призна, че все още актът от проверката не е окончателно готов, защото не е
изтекъл срокът. "Но каквито и да са констатациите, неведнъж сме освобождавали
заместник-председатели без да са посочени аргументи за това. В този случай това е
виждането на председателя. И не мисля, че на този етап и в тази процедура – може да се
обсъждат докладите на ИВСС, Етичната комисия и какво пише в молбите. Предлагам да
не се обвързва с тази процедура", каза Колев.
Главният инспектор Теодора Точкова обясни, че актът е връчен на председателя на съда.
Било подадено общо възражение от четирима редови съдии и предстои тя да се произнесе по
него. Точкова изтъкна още, че между молбите за освобождаване и докладът на ИВСС няма
връзка.
Юлия Ковачева обаче репликира, че връзка има, защото и искането за освобождаването на
Баева и Недева, и техните молби, всъщност са резултат от напрежението в съда, за което тя
самата не може да твърди, че е преодоляно. И добави, че изобщо не е разбрала какъв е
резултатът от проверката на Етичната комисия.
Калин Калпакчиев също поиска отлагане на точката, за да може ВСС да обсъди
констатациите в докладите. "Преди това е неприемливо да се гласува, защото по този начин
ще вземем решение, което да почива на пълно знание на фактите. Предмет на дебата
трябва да бъде цялостната работа на екипа, иначе обсъждането няма да бъде пълно",
каза още той.
Галина Карагьозова на свой ред обясни, че в Комисията за информационните технологии
тече проверка по оплакването срещу случайното разпределение на делата в
Административен съд-Варна. "Идеята беше да отидат и наши специалисти там. Не
отидоха, а в акта на ИВСС изрично пише, че той няма капацитет за такава проверка.
Изпратили сме писмо до Варна да ни изпратят всички заповеди", обясни Карагьозова.
Главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че безспорно ВСС може да отхвърли
предложението на Тинка Косева за освобождаването на Баева и Недева като заместнички.
Но те самите също искат да напуснат тези постове, изтъкна още той и попита какъв е
позитивният резултат за тях двете и отговори – пълна нула.
Калпакчиев заяви, че резултатът е, че ВСС трябва да доведе нещата докрай. На което Георги
Колев възрази: "Многократно наблюдаваме един и същ сценарий. Въпросът е да се
поддържа напрежението. Имаше и проверка на ВАС." Добави, че има свои предположения
за външно влияние. На което Галина Карагьозова му отвърна: "Хайде, кажете го". Но той
не каза какво има предвид.
Юлия Ковачева поясни, че не цели създаването на проблеми. Но ако колегите ѝ прочетат
молбите на Баева и Недева, ще видят, че те поставят редица въпроси. "И това, че аз съм го
казала на заседание на ВСС, не означава, че аз създавам проблеми. Казвам, че трябва да го
обсъдим".
Въпреки това, едва трима от членовете на съвета гласуваха за отлагане на тази точка.
Останалите пък подкрепиха молбите за освобождаване от ръководните постове на Евгения
Баева и Даниела Недева. Същевременно гласуваха и двама нови заместници – Борислав
Милачков и Елена Янакиева, които бяха предложени от Тинка Косева.
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1
баба Нела
нерегистриран
09 юли 2015, 15:06
Според Ковачева трябвало да питат уволнените дали са съгласни и уведомени.Според
Хр.Иванов да питат и ОС на съдиите.Според баба Нела трябва да питат и ССБ.Според Радан
и Реформаторския блок.Според ченгето Атанас трябва да питат и МВР-то. Според Недева
трябва да питат и Миро Фешън. Според Баева трябва да питат и ТИМ. Когато някой
интиргантства и не си гледа работата Косева слушай: Питай и Радио Ереван.
2
запознат
нерегистриран
09 юли 2015, 15:15
Калинчо нали ти се обади на 19 март на конферентна връзка с Бахчеван и дрънкаше на
всеослушание:упражнявайте медиен натиск-кой поддържа напрежението?!Твоят сценарий
Калинчо наистина отдавна е познат-още от времето в което бе добричко адвокатче което с
интриги прескача няколко стъпала в съдебната система.Но нито ти Калинчо, нито
протежетоти Бахчеван някога ще стането магистрати.Тенденцията наистина е една и същавсе ти Калинчо и тези трите дето си бутате в устата репликите при изказване във ВСС сте
против всеки и всичко.
3
sa
нерегистриран
09 юли 2015, 15:18
Най-после едни мъж-честито на Боби Милачков!Че другияат там се прочу само по тънката
час и скандалите
4 (изтрит и възстановен)
магистрат
нерегистриран
09 юли 2015, 15:20
До коментар [#2] от "запознат": И аз бях там когато Калпакчиев се обади-Бахчеван и Недева
все с него плашеха и манипулираха
5
smeshko
нерегистриран
09 юли 2015, 15:25
До коментар [#1] от "баба Нела": Радио Ереван отговори: опитите Недева да стане магистрат
без образование продължават, както и опитите мъж да забременее!Докато системата допуска
инженер юристи,така ще е
6
БУРЯ ТАКОВА
нерегистриран
09 юли 2015, 15:52

спрете се малко, че сте се запенили вече, ще си прехапете езиците в този колективен познат
от всяка страна вой. И имената и айпи адресите са ви вече разпознати. Дежа вю!
7 (изтрит и възстановен)
сафари
нерегистриран
09 юли 2015, 16:05
Косева обича ли сафаритата за чужда сметка? А познанията й за търговия със зърно има ли
ги?
8 (изтрит и възстановен)
нерегистриран
09 юли 2015, 16:07
До коментар [#6] от "БУРЯ ТАКОВА": Бахчеванке уплаши ли са ма?Бегай при Меги боата
ма-Калин шъ тъ уреди!Шъ станиш шеф,шъ ти викат ура,шъ раниш Серж и нема да
декларираш в Сметната палатъ
9
СтлКуюмджиева
нерегистриран
09 юли 2015, 16:12
Стига колеги!Двете заместнички се мразеха и си правехя мръсно на гърба на съда.Ако има
грешка то е че трябваше да ги махнат дисциплинарно,защото сега на практика не са
наказани
10
Ненка Асистенка
нерегистриран
09 юли 2015, 16:22
До Деска поетеска(коментар 6) Деске ма, нали си на даскал Стою ученото чедо, на това ли
само те научи татю.
11
нерегистриран
09 юли 2015, 16:25
Надявам се коментарите по- долу да не са магистрати. Повечето са на ниво селски каруцар.
12 (изтрит и възстановен)
Нерегистриран
09 юли 2015, 16:29
До коментар [#10] от "Ненка Асистенка ": Аз карам Дачия,имам си Бахча и мъж бесарабски
чокой.Той е акционер в Търговище, а пък аз съм завършила килийно право в Делиормана!
13
аз
нерегистриран
09 юли 2015, 16:32
Напротив, № 11, бъди сигурен, че всички до един са магистрати от Административен съдВарна. Даже като чета коментар № 8, направо я чувам Деса Стоева как го казва в типичния
си просташки стил. А като говорят за баща й учител, само да подчертая, че го разобличиха
официално като единствения агент на ДС -директор на училище в техния край.Всички
коментари, съдейки по плювните в тях, са от кликата на Косева.Явно не им харесва, че тя не
успя да си измие ръцете със заместниците.
14
нерегистриран
09 юли 2015, 16:34

Боже, голяма простащина цари в публичното пространство. Не ви знам личните конфликти
и не ме вълнуват, но е срамно, че такива хора въобще имат нещо общо със системата. Още
се надявам да нямат, но знае ли човек... Дано си някоя чистачка само, № 12, че инак резилът
е огромен.
15
нерегистриран
09 юли 2015, 16:39
№ 12 е отново Деса Стова!Човек не може да надскочи собствената си сянка. Тя специално
трябва да се роди отново, за да претърпи развитие.Можеш ли да спреш гората да се
разлиства?!
16
нерегистриран
09 юли 2015, 16:46
с До коментар [#13] от "аз": А ти като се подписваш "аз" защо не казваш коя си-но пък иначе
се засягаш.Ако имаш "аз" няма да си служиш с клевети и интриги колкото и да не ти се
пишат данъчни дела.Друг въпрос е дали ще можеш и едно да напишеш.Защо не си кажеш
направо болката ами си служиш с доноси и интриги, плюеш по вестници и
форуми?ГОСПОДИН КОЛЕВ АЗ БЯХ СВИДЕТЕЛ ЗА ВЪНШЕН НАТИСК И ИНТРИГИ И
ЛИЦЕТО Е ЧЛЕН НА ВСС С ИНИЦИАЛИ К.К.
17
Ненка асистенка
нерегистриран
09 юли 2015, 16:46
До сестра ми Деска поетеска (коментар №3). Ма Деске, как може татю ни на учеши тъй,
какъв мъж, какъв Боби ли там, как са казваши,, Ми ако някой прати на жена му туй дето си
гу написала, то ниту аз, ниту татю, ша може да та уварди..щото на татю ченгетата вече са в
гробищата
18
нерегистриран
нерегистриран
09 юли 2015, 16:54
Браво Ненке, дай малко акъл.Точно затова въпросния Боби не ще да си общува извън
служебно с Деска, сигурно не е заради "поезията " и, ами по заповед на щуката - г-жа
милачкова
19
Той
нерегистриран
09 юли 2015, 16:57
Деске, от тебе става чудесен хейтър, знаеш ли колко скъпо плащат. Вземи си смени
професията, имаш заложби - физически, нравствени, литературни
20
марго
нерегистриран
09 юли 2015, 17:02
То в доклада ясно си го пише-като в библията-В началото бе Недева, тя не обичаше
Баева,обичаше да поспива и да не работи.Това обичаха и в нейното отделение.Недева им бе
обещала безоблачно мързелуване и когато все пак трябваше да се реши въпроса с интриги и
сплетни канализира тяхното недоволство и те мотивирани от желанието си да не работят на
два пъти проваляха ОСС и почнаха да пишат доноси и клевети.Направиха няколко проверки
и там се установиха истинските кръшкачи-Е.П и И.О., другите са ноторно известни.Стнаха
медийни звезди и се самозабравиха.Накрая от Инспектората препоръчват освобождаването

им и вчерашните врагове Недева и Баева станаха първи приятелки.Направо сапунка.Успех
на Боби и Елена-господ да ги пази от интриганти!
21
Той
нерегистриран
09 юли 2015, 17:22
Много сте прозрачни "Марго" - нали нямате вече отделения. Седнете си на ... напишете си
безкрайно многото просрочени, покажете какво сте дали на света и на правораздаването, но
само със собствено творчество, не преписвайки. Деске, пардон Марго, мислех че си по смела
- напиши пълните имена , не с абревиатура. После може и от тях да преписваш. Ти нали си
спец.. Това с провалянето на нещо си там съм го чел в едно писмо, което и ти си
подписала..Колкото то "Ели" и "Боби" - надяващ се да си му "редактор", но всички от
групичката лакей сте под лупа, така че ще трябва да внимавате. Колкото до молитвата ти до
Господ - не споменавай всуе името Господне. Ако говорим за интриганти, в твоя смисъл, то
тези двамцата трябва да се пазят сами от семе си, един от друг и от ТК. Другото е глас
народен, от него не следва да те е страх и да се налага да се пазиш, ако може да разбереш
както ти говоря.
22
нерегистриран
09 юли 2015, 17:23
Като чета тукашната плява, май ВСС нищо не е "туширало".
23
ха ха ха, до № 3
нерегистриран
09 юли 2015, 17:23
Ти виждал ли си я "тънката част" ? Колкото е тънка, толкова е и висока, пък още толкова е
възпитана и деликатна...
24
възмутен
нерегистриран
09 юли 2015, 17:29
Хайде стига с тези отвратителни коментари! Който хвърля лайна, пръв ще се опръска. Ако
коментарите се пишат от хора от Съда, да знаят , че за нищо не стават. Злобни и дребни
душици не могат да правораздават и да решават хорската съдба. Засрамете се!!!!!!!
25
нерегистриран
09 юли 2015, 17:37
До коментар [#23] от "ха ха ха, до № 3": Всеки ден-то е черно, то е косъм, то е чудо?А Ненка
-асистентка-за това се подписва с Той.Няма толкова злоба и завист на света
26
отвратен
нерегистриран
09 юли 2015, 17:43
Да Ви предложи Косева всичките за уволнение!Дето е казал Радой Ралин :"...
чукундури,злобни и мързеливи, но пък завистливи"
27
той
нерегистриран
09 юли 2015, 18:00

Все още не съм си сменил ориентацията, дадена ми по рождение. Няма за какво и на кого да
завиждам - нито на Ненка, нито на който е да е от развихрилия се форум. Иначе героинята
от популярното ТВ Шоу ми харесва повече от "сестра" и поетеската.
28
нерегистриран
09 юли 2015, 18:18
Няма такава простотия като в този съд!!!Тази тяхната Косева щом е допуснала такива
отношения между тях да царят, наистина е пълен провал като началник.
29
нерегистриран
09 юли 2015, 18:44
До коментар [#15] от "": О, да ! Не само, че е наложително да бъде родена отново !
Наложително е да се смени твореца ! Недоразумения ПУЦ-аджийски; обслужваща сфера ! А
сега, грабвай червения химикал и почвай да редактираш, прекрасна татюва !
30 (изтрит и възстановен)
държа да подчертая, че съм мъж
нерегистриран
09 юли 2015, 18:58
Много нена...ни жени в този съд, много нещо, бе!!!тази деска ли е, поетеска ли е, върти го,
сучи го, все до секс докарва разговора.То става ясно, че не е "уважена", кой знае от кога,че
не й отварят, където почука, ама все това да й е в главата, бива ли, бе?!
31
нерегистриран
09 юли 2015, 20:16
Във Варна вятъра на промяната е долетял !!! А в Пловдив кога ще подуха ,-)
32
юрист
нерегистриран
09 юли 2015, 21:03
"Правен" свят, по каква логика лично предприетото от двете зам.председателки подаване на
оставки се приписва като действие и заслуга на ВСС за туширане на напрежението в АСВарна?!? От самото начало различните клики във ВСС използват и манипулират страните в
този скандал за постигане на приватните си цели. Може и да има някой от членовете на ВСС
(макар да не се сещам кой), искрено желаещ да разрови до край създаденото в съда бунище
(в посока самоповярвали във величието си магистрати, постановяващи уникални в найвъзможно негативния смисъл актове, унижаващи страните по делата си и прочие, и прочие),
но една лястовица пролет не прави... Вече 6 месеца ВСС отлага произнасянето си, няма
обсъждане, няма окончателни доклади, няма и да има - никой не се интересува от истината,
а само от поддържането на скандала като извор на възможности за взаимни нападки. Този
случай е симптоматичен за работата и стила на ВСС - те не са администратори, не са
ръководители, не са никакви на все още и въпреки тях работещата съдебна власт - те са
ловци на вещици и наказателен отряд за редовите магистрати. А пък смяната на
зам.председателите няма да промени нищо - в крайна сметка друг ръководи този съд, друг
взема решенията и друг трябва да носи отговорност за провалите си...
33
запознат
нерегистриран
09 юли 2015, 21:11
Напрежението не само не е туширано, но се разпалва с нова сила. И така ще бъде, докато не
се посочи и отстрани проблема,а проблемът е самата Косева.

34
Черно море
нерегистриран
10 юли 2015, 08:00
адв.Косев си изми ръчичките със зам. председателките за да спаси женичката си. След трета
смяна, дано овладее адм.съд на жена си и избие вложението си. Браво Косчо!
35
юрист запознат
нерегистриран
10 юли 2015, 10:00
Госпожо Косева, единствено възможният, логичен и достоен (ако Ви е останало грамче
достойнство) изход от ситуацията, създадената в продължение на години от Вас лично и от
заместниците Ви в различните им вариации е: Подайте си оставката! Показахте "максимума"
на това, което явно можете. Всичко касателно бъдещето на този съд, в който има и честни,
компетентни и доблестни професионалисти, е извън обхвата на Вашия потенциал. Не може
да се приеме за перспективен и модерен модел на управление този, който се основава на
пълна липса на прозрачност : "Така съм решила, не дължа обяснени". Можехте да излезете с
достойноство от скандала, за който Сте лично отговорна. Имахте няколко уникални шанса,
Вие ги пропуснахте. Защо?!!! "Дума срещу дума" не е отговорът. Следваше пред тези 10
съдии Ваши колеги, сред които Вие сте "първа сред равни" да имате доблестта и минимум
достойнство да се изправите директно, очи в очи и да им кажете истината, дори и тя да само
Вашата истина. За това обаче се иска смелост и чувство за отговорност. Ако го бяхте
сторили още на момента, скандалът би имал друго развитие. Защото явно не обичате
диалога и дискусиите?! Можехте да го направите и при обсъждане на Акта на ИВСС. Това
беше златният Ви шанс за поне частична реабилитация на доверие - за пълна мисията е
невъзможна. Вие го пропуснахте фатално! Дефицитът на доверие, авторитет и достойнство
вече е под санитарния минимум. Как смятате да комуникирате с колегите си при този
очебиен факт! Не можете да избягвате всички, или поне квалифицираното (в пряк, преносен,
правен и професионален смисъл) мнозинство от тях и с капсулирането си да подклаждате
усещането за VIP за някои от тях - те са Ви известни. Не можете с чрез безкрайни Ваши
заповеди, инспириращи на вътрешно напрежение да "туширате" нещо, което вече е извън
контрол. Нямате полезен ход вече. И г-н Колев също няма! Опитите за принизяване на
проблема на махленско ниво няма да помогне. Опитите за саморазправа и реваншизъм също. "Успешният" Ви последен опит - поредната смяна на заместници, е най-вероятно
предпоследният Ви провал. Никой не знае кой ще е последният.. Имахте шанс за
реабилитация и с този Ваш проект - можехте да го обсъдите авторитетно с всички съдии.
Както това стори безкрайно уважавания в гилдията колега Панов. Вие леко
изманипулирахте общественото мнение с изявленията си в електронна и печатна медия,
което остана с усещането че Сте дали заявка за промяна... Да, ама не! Проектът Ви не беше
обсъждан. Защо!! Страх от неудобни въпроси, от критики, поради липса на съдържание,
липса на концепция.....Страх от неодобрение! Страх от провал..Смяната на едни персони с
други е факт, който обаче е напълно ирелевантен за цялостната идея за промяна в този съд.
Не смяната на субективния фактор е решението . Необходима е смяна на принципите, на
цялостната концепция за управлението на този иначе не лош съд, и то радикална. Вие
нямате потенциала и далновидността и управленческите умения да го сторите. Отстъпете
драстично назад, дайте възможност за ново развити,за нова философия на управление на
съда - съдиите го заслужават. ВСИЧКИ! И тези, които изюзорно Ви подкрепят. ..
Меркантилността е ежедневно явление... Демокрацията е трудно упражнение. И сега можете
да си върнете поне част от загубеното достойнство и уважение - направете изявление по тези
въпроси пред съдиите и си подайте оставката! Така ще Ви поздравяват повече хора и то
моооооже би с добро чувство! Не е смъртен грях да сбъркаш, грях е обаче ако не си се
разкаял. А за разкаяние се иска голям дух, душевно трябва да си голям... УСПЕХ.

36
Простак
нерегистриран
10 юли 2015, 11:46
простак се чувствам вече. От тоя административен съд големи глупости се раждат. Нивото
им е под нулата на някои хора. Но тя рибата се вмирисва откъм главата. А главата е
простичка, злобничка, зле възпитана, но затова пък настроена клиентелистки и усложливо
към едрия капитал. Ей това е наш`та държава, това е исъдебната система - прости хора
управляват сложни системи в услуга на чуждоземни интереси и местни феодали.
37
пак простак
нерегистриран
10 юли 2015, 11:50
Услужливо е правилната дума - беше техническа грешка. Впрочем, Владимира Янева щели
да я съдят - тия, на които ближете задните части, утре ще ви хвърлят на кучетата, уважаеми
услужливи глави - тикви...
38
юлиян чолаков (чуждо име, изтрит и възстановен)
нерегистриран
10 юли 2015, 12:13
До коментар [#35] от "юрист запозознат Не Ви знам госпожо запозната, но аз лично се
явавам 3 пъти седмично в този съд.Истината е че някои съдии са сбъркали мястото и
професията.Ако ВСС е сгрешил то е в конкурсите проведени от Косьо Пенчев които
напълниха системата с такива като вас които пишат.На мен ми е известна тази Бахчеванбивша юрисконсултка в Търговищка област и нейното отвратително и унизително държане
със страните и в съдебно заседание.Сега се вайкате че Косева разтури кръга Одесосръководен също от бивша юрисконсултка Даниела Недева или по точно от любовника и
Фешън Миролио.В този кръг естествено място има и Обретенова-нали мъжът и е архитект в
това кметство след като го гониха от няколко/за нарушения естествено едно от които за
тентата на Недева/.Сега го е направила и вещо лице.Ами съдийката със стаж Евелина
Попова-че тя нямаше като съдия по трудови дела и едно потвръдено дело в Районния съд, но
затова мъжлето и адв.Младен попов развива кариера в административни дела.Какво да
кажем за горката Бахчеван непресъхващ извор на интриги и постоянни скандали които
сътворява четейки заглавия по вестниците.То само протоколите и да видиш изибилставт от
престъпления.Иначе нещата по гледаните от нея дела за Алея първа го прави на скрито и
демократично.Ами Гери Сто защо е известна като Сто-може би защото срещу нея има сто
дела, но не за да ги гледа, а защото я съдят за какво ли не.За тези другите двамата татуираната дето се командирова и косматия безкоментарно ще отмина защото вестниците
сапълни с техния личен живот и забежки.Разбар че и на семинар ходили по тази тема в хотел
на държавни разноски-виж наш мониторинг за семинар Неприкосновеност на личния живот
от 04.06.2014г.Ами другата заместничка Баева-никой не знае тя да се е задържала повече от
6 месеца някъди без скандал.Долу някой е писал-на тези хора им трябва дисциплинарни
производства-защото не ходят на работа,упражняват професията в разрез с морала, имат
съмнително образование и още по съмнителна професионална квалификация, нямат
дисциплина, отговорност и етика, а този съд е институция и това се постига с усилията на
всички, а не само председателя.За това 5 мързеливи зрънца или да се оправят или да си
ходят от там откъдето са дошли, а пък ако имат малко съвест поне ще си спомнят къде са
били и къде са ги намерили!
39
колега
нерегистриран

10 юли 2015, 12:16
До коментар [#35] от "юрист запознат": Браво, Колега! Свалям Ви шапка за този чудесен и
верен анализ. Дано сте съдия в този съд, защото тогава за него има някаква надежда.
40
нерегистриран
10 юли 2015, 12:27
До Юлиян Чолаков. Деске, човекът каза, че няма нищо общо и ще те съди, а сигурно и
останалите ще го направят. Цитираните от тебе в оплювката ти съдии са качествени и той
самият ги уважава
41
нерегистриран
10 юли 2015, 12:43
Като чета как са оплюти пак само десетимата съдии,стана ясно коя агитка пак
словоблудства.А Чолаков като знаем как не може да я диша Косева и колко пъти я
съди,точно той ли ще я защитава!!Е значи вижда се какво е интелектуалното ниво и
изразните средства на Косева,Дески и осталная сган около нея.ПРАВЕН СВЯТ,ТЕЗИ
УРОНВАТ ПРЕСТИЖА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ,ЗАКРИЙТЕ ГО ТОЗИ ФОРУМ!
**********************************************************
42
нерегистриран
10 юли 2015, 13:49
Зутаджийския мозъчен тръст изпадна в шизофренен делириум - сами си пишат, сами си
отговарят, сами се хвалят, сами се плюят и сами си лайкват и дислайкват коментарите! На
такъв гнусен език са способни само те! Опитват се да спазват заръката да упражняват
медиен натиск, но безуспешно - като се извъртят всички да си лайкнат/дислайкнат
коментарите, и събират 2 - 3 гласа! Истината е, че никой не се интересува от вас, дребни
душички! И няма нужда никой да ви оплюва - вие сами се справяте повече от отлично с тази
задача! А пък и хората ви познават, знаят ви стила и акъла и кой колко не може и колко не
става, няма нужда да се хвалите сами!Спрете вече с тая злоба и жлъч, ще се удавите в нея....
Благодарение на вашите изпълнения авторитетът на точно този съд и на съда като
институция отдавна е сринат, а заради асоциациите с вас "административен съдия във
Варна" е обида.
43
******|нерегистриран
10 юли 2015, 14:12
Коментарът е изтрит, липсва копие за възстановяване.
44 (празен коментар)
нерегистриран
10 юли 2015, 16:53
До коментар [#41] от "":
45
нерегистриран
10 юли 2015, 16:54
До коментар [#41] от "":
Стана кристално ясно също и кои "качествени" съдии в АС-Варна смятат своите колеги за
"осталная сган" - това са истинските ви лица, изкривени от злоба и мъка, че трябва да ходите
на работа и да решават данъчни и митнически дела, за което целият свят ви е крив. Иначе
пък размахвате знамето на съдебната реформа, която за вас се състои в това робите да

опъват и да мълчат, а вие да се отдадете на семинарен туризъм и да идвате на работа за по 2
часа дневно! Жалки, жалки, жалки и недостойни люде...
46
нерегистриран
10 юли 2015, 16:55
до № 42 - даринка е отсреща
47
нерегистриран
10 юли 2015, 17:01
До №45 - някой се самоопредели като "роб". Обратното на роб е "Бор" - расте на високо,
брулят го ветрове и пак расте. Освен това "бор" е корен и на други интересни думички като
"боря" и т.н. Те на робите не са им познати, за това са роби. Свободният човек може да
постигне всичко, робът - само робството си.
48
нерегистриран
10 юли 2015, 17:03
до 45 - появи се и раличка
49
нерегистриран
10 юли 2015, 17:13
До коментар [#47] от "":
Никой не може да знае по-добре от теб - за да станеш качествен пън, трябва преди това да си
бил дърво.
50
нерегистриран
10 юли 2015, 18:24
до 49 - Дърветата умират прави, робите пълзешком, пише го в книгите. Накрая всички
ставаме на пръст - въпросът е колко високо стигаме и как. Той и охлювът може да стигне
високо - пълзейки по ствола на някои дърво. зависи как се самоопределяш - ако си решил да
си роб си умираш с робско мислене. Ако си високо дърво , дори и да станеш накрая пън, или
пепел, корените остават. Явно не си чела тези книжки.
51
нерегистриран
10 юли 2015, 18:36
До коментар [#50] от "":
Аз чета закони и съдебна практика, а ти - детски книжки. Затова и актовете ти са толкова
дълбокомислени, колкото и коментарите ти тук. Чакам сега и култовата ти реплика - каква
необятно небе е правото, и как аз никога няма дори да се докосна до неговите висини...
52 (изтрит и възстановен)
Нерегистриран
10 юли 2015, 19:25
До коментар [#40] от "нерегистриран":
Т.е. данни за корупционни взаимоотношения, от които по наша преценка би могло да се
направи основателно предположение за извършено от Станислав Андонов и Марияна
Бахчеван престъпление от общ характер. Става въпрос за съмнение за корупционни
практики, за координирано между съда и прокуратурата подпомагане на Областна
администрация - Варна за укриването на публични (явни) документи, свързани с

нередностите по скандалната продажба на земята за „Алея първа”. 3. Нарушено е правилото
по т.9.4. от КЕПБМ - магистратът не може да използва служебното си поведение, за да влияе
в частен интерес. Не ни е известно изявление на прокурор Андонов, че е обиден и иска
глобите по адм. дело № 1602 /2012 г., наложени на СОПА и неговия председател. Това е
показателен признак, че съдия Марияна Бахчеван се намира в особено пристрастни
отношения с другата страна, като данните сочат за използване на служебното й поведение,
за да влияе в частен интерес – в полза на прокурор Андонов, а също така и в полза на една
трибуквена групировка, срещу която улицата скандира "Долу ТИМ !". Обръщам внимание,
че повод и основание за наложените глоби са внушения на Марияна Бахчеван, които са
неотносими както към съществото на спора по адм. дело №1602 /2012 г., така и към самите
глоби.
53
нерегистриран
10 юли 2015, 19:34
До коментар [#52] от "":
Баева стига вече!!!Не ти ли стига че всички се изпокарахме от твоите интриги?Хайде прояви
малко достойнство и го приеми стига си писала.
54
Бай Ставри
нерегистриран
10 юли 2015, 19:49
Аз съм бай Ставри от село Клошаре.Вдовец съм и сакам да си сготвя боб със сланина.Викам
си ,туй е селска манджа. От баш селяни трябва да попитам.И виждам тук едни хора си
хортуват, ама баш селяни ,както се вижда. Ей,хора кажете рецептата на бай Ставри.Виждам
,че арно селянията я разбирате.
55
Бай Ставри
нерегистриран
10 юли 2015, 19:49
Аз съм бай Ставри от село Клошаре.Вдовец съм и сакам да си сготвя боб със сланина.Викам
си ,туй е селска манджа. От баш селяни трябва да попитам.И виждам тук едни хора си
хортуват, ама баш селяни ,както се вижда. Ей,хора кажете рецептата на бай Ставри.Виждам
,че арно селянията я разбирате.
56
нерегистриран
10 юли 2015, 19:56
До коментар [#53] от "":
Разбира се, интригите на Баева ви докараха до тук - да гледате данъчни дела. Мъка, мъка!!!
57
нерегистриран
10 юли 2015, 21:08
до №49 :Репликата вероятно е копната от някоя съдебна практика, която само ти четеш и
ползваш.
58
нерегистриран
10 юли 2015, 21:32
До коментар [#57] от "":

Ма пирфектно ти са получи връзката между дърво - пън и съдебна практика, мммм чудничко!!! Туй не секи го можи, ей!
59
нерегистриран
10 юли 2015, 21:46
До коментар [#43] от "Д.Ф.":
Нещо не си разбрал-секретара на Одесос Йовка Косева не е сестра на Косева-просто
съвпадение на имената.И районната архитектка е жена, не мъж...
60 (изтрит и възстановен)
Юлиян Чолаков
нерегистриран
11 юли 2015, 00:40
До № 38, 40, 41 и 52 (!). Проблемът със случайното разпределение на делата не е от вчера,
но и мръсотията в АдСВ прелива. Един полуграмотен съдия се е подписал гордо с моето
име, но е направил във всяко изречение поне две правописни грешки. Може ли да
правораздава такъв съдия? Отделен е въпросът, че Косева и Бахчеван са в различни лагери
уж, но по казуси за крайбрежната алея са като една:
„Изборът на докладчик - мощен корупционен инструмент“
http://www.sopa.bg/news.php?extend.83
„4800 лева глоби за сигнал срещу магистрати и искане на отвод“
http://www.sopa.bg/news.php?extend.171
Уважавам съдиите, макар и някои по-малко - Тинка Косева и Марияна Бахчеван например.
Но ако Бахчеван е сред десетимата, това обстоятелство не компенсира професионалните ѝ
пропуски, нито пък да оправдава командно-административните методи на Косева в другия
лагер. Например Бахчеван глоби НПО като юридическо лице, а двете заедно с Косева се
постараха звукозаписите от с.з. да не бъдат намерени...
61
Юлиян Чолаков
нерегистриран
11 юли 2015, 14:51
Въпреки страстите, на принципа на „случайния“ подбор, отново бе избран Борислав
Милачков. Този път - за заместник- председател:
http://www.zona-news.com/displaynews/1785
(Сигнал относно нарушение на принципа на случайния подбор в Административен съд Варна)
62
ха-ха (изтрит и възстановен)
нерегистриран
11 юли 2015, 15:15
До коментар [#60] от "Юлиян Чолаков": Другите дето ги "уважаваш" повече от Бахчеван и
Косева как ги "уважаваш"?Редовно ли?Сигурно редовно щом пишат от твое име и ти си
единствения мъжкар зодия Дева с това име!А Бахчеван правилно те гони и глобява-вижзал
съм по три институции едновременно да се оплакват от теб.Така че не се бутай и ти като
жабата дето видяла че подковават коня.

63
Юлиян Чолаков
нерегистриран
11 юли 2015, 17:01

До коментар № 62 от многоуважавания анонимник "ха-ха" :)
Съдът разпитва жената защо иска да се разведе.
„- Ами мъжът ми не ще да ме е*е…“
„- Ама госпожо! Какъв е тоя език - в съд се намирате, съобразявайте се! Казвайте "не ме
уважава".“
„- Добре де. Значи, в началото като се оженихме ме уважаваше всеки ден по два-три пъти.
След една-две години почна да ме уважава само по веднъж на ден, после ме уважаваше през
ден, през два. След още четири години започна да ме уважава веднъж седмично, след това
по веднъж в месеца само ме уважаваше, а последната година нито веднъж не ме е уважил.
Това е безобразие!“ Съдията пита мъжът какво има да каже по въпроса. Мъжът застава на
скамейката и започва: „- МНОГОУВАЖАЕМИ господин Съдия…“
64 (изтрит и възстановен)
нерегистриран
12 юли 2015, 18:05
до №42: Не е никак трудно да се разбере от кой точно "мозъчен" тръст произхожда авторът
на този коментар. Използваните изрази много сполучливо и точно определят
психологическия типаж на автора, не изчерпват обаче целият му /и/ набор от подобни любимо понятие и е "имбецил" . Не знам запозната ли е с проявленията на това състояние,
ако не е да вземе да ги проучи. По-важното е друго - охулвайки колегите си препоръчвам да
вземе да прочете собственото си творчество, като започне най-напред с настоящия коментар.
Дали може да има още повече злъч от собствената и. Не е нужно да я питаме на кого и кога
за последен път е помогнала, каква най-дребна човешка добрина е сторила в последната
седмица, остана ли и време от безкрайните махленски сплетни, с които се занимава. Да
оставим стила и моженето на тези, които оплюва. Той е доказан,документиран, затова я
дразни! Да погледнем демонстрирания от нея стил в това кратко коментарче. Този езиков
стил не говори за можене, самоуважение , авторитет, достойнство....Още по-малко тежест.
Освен собствената и "величава" личност, други заслужаващи уважение няма.
Съвсем олекна, вземайки се за обществен барометър. Да не се грижи за публичния имидж на
колегите си, които явно възприема като врагове. И то превъзхождащи я, именно поради
факта, че не са мекотели, че имат гръбнак, че изразяват открито това, което мислят, че не са
лицемери, не разчитат на нечие благоволение, не зависят от нечие сутрешно настроение. Не
са конюнктурни ветропоказатели.
Разбира се, че не са безгрешни, както всички междувпрочем.Като говори са нечие
"неможене" да покаже какво може - освен френски с аксаковски акцент. Не личи по нищо,
че е завършила СУ. Жълтите павета не са оказали въздействие върху поведение, обноски,
комуникация. Както не оказа такова и въздухът в Люксембург. Демонстрираната неприязън
показва едно единствено нещо - безсилие да приемеш превъзходството в духовно
отношение, което еволюира в скрита зад анонимността злоба. Доказва още и че тези, които
оплюва, стоят по-високо от нея. Незнанието се нуждае от време, моженето идва заедно с
него. Това обаче да си низък времето не може да промени. Остава само да напиша и името
на автора на № 42, но няма да се изкуша - всички вече го разпознаха. И други ще се
разпознаят в тези редове.
65
нерегистриран
12 юли 2015, 20:53
Коментарът е изтрит, липсва копие за възстановяване.
66
нерегистриран
12 юли 2015, 21:55
до коментар 65: Явно написаното в коментар 64 е много вярно, попадението е точно, затова
реакцията е толкова злобна. Не знам господинът къде и колко акции притежава, това е без

значение. Какво е съдържанието на адвокатската кариера на другия колега - адвокат също не
е от значение. Кой колко дела води - сигурно е, че не са повече от написаните, това е видно
и установимо, и също няма значение - съдът е за това човек да си защити правата, когато са
нарушени. А съдиите също са хора. Впрочем, добре е колегата да хвърли светлина върху
темата с ЕНЕРГО-то - и с перманентните си отводи.Защо ли... Колкото до това пък кой на
кого търсел работа - това са глупости също без значение, който има нужда от такава вече да
си е намерил.. Значение има само твърдението за схема . Ако толкова много е информирана
"колегата" перфектна, да сигнализира компетентните институции, да та блесне, но и да
покаже лично колко е почтена. Щом са и ясни схемите и то до такава степен, вероятно
разполага с информация от кухнята... Интересно как се е сдобила с нея, дали не е от първо
лице единствено число. Всичко друго е за НЧХ. Толкова вече се принизи колегата, че мина
на лични нападки. Впрочем отдавна е на тази плоскост, защото не разполага с друго
средство.
67
нерегистриран
12 юли 2015, 22:15
Възмутително и отвратително. Ако пишещия коментар № 65 е съдия, това е срамно и
мерзко. Задушава ви собствената ви злоба. Време е Правен свят да въведе контрол за такива
коментари. Какво общо има и защо намесвате един български министър, който и да е той?!!
Имайте малко уважение към институциите на собствената си държава. Ако сте пък
административен съдия, нали трябва да сте коректив. Засрамете се ! Като сте критични към
другите, къде е самоконтролът ви- нямате такъв. Прочитайки последователно коментарите
ви и нападките в тях, и стила, който използвате си мисля, че пишещите критични коментари
срещу Вас № 65 вероятно са прави. Не може да мразите толкова, какво очаквате да получите
срещу тази омраза и агресия. Какво ще спечелите?..
68
нерегистриран
12 юли 2015, 22:58
Тези коментари не са от съдии.А от жалки хора,с жалък живот.Поне така искам да вярвам.В
нашия съд не може да има,толкова низки и долни индивиди.Аз лично ще поискам да се
проследи всеки един IP адрес.Още утре.И ще сезирам ,който е необходимо.Не маскарете
един добър Съд,в който работят умни и отдадени хора.
69
адвокат|
нерегистриран
12 юли 2015, 23:21
В едно по-сериозно и професионално свързано общество такива като № 65 ги поставят в
пълна изолация. Няма друг начин за разграничение от мръсотията, която произвеждат.
70
Психотерапевт
нерегистриран
13 юли 2015, 00:30
До # 45: Възпроизвеждате вербално собствения си образ - това, което току що сте видели в
огледалото! Ако се нуждаете от помощ моите колеги са в списъка с вещи лица на ВОС. Ще
се отзоват.
71
нерегистриран
13 юли 2015, 11:47
До коментар [#70] от "психотерапевт":

Току-що говорих с "колегите" ви. Всичко се изключително ангажирани да оказват
психологическа помощ на тези от съдиите, които тепърва започват да гледат данъчни дела и
изживявят тежък шок. Впрочем, ползването на услугите на психотерапевт не ви прави самия
вас такъв, нали знаете?!?
72
нерегистриран
13 юли 2015, 15:05
Госпожо Косева, всички разбраха, че този съд не е имал председател. Имал е двама
заместници, които нещо са правили или не са правили. Вие къде сте била? Обявете
публично каква е следваната от Вас политика. Обявете как ще я постигнете. С криене в
кабинета и подкрепа "от горе" може и да изкарате мандата, но с какво ще Ви запомнят?
73 (изтрит и възстановен)
Нерегистриран
13 юли 2015, 15:32
Косева,озъпти Дарина Рачева да спре с тези постове,очернящи десетимата,че те като
започнат да ви съдят за клевета и обида,както и да сезират ВСС за уронване престижа на
съдебната власт,ти ще го отнесеш за импровизациите на Рачева.
74 (изтрит и възстановен)
нерегистриран
13 юли 2015, 16:14
До коментар [#73] от "нерегистриран":
Косева,озъпти Дарина Рачева да спре с тези постове,очернящи десетимата,че те като
започнат да ви съдят за клевета и обида,както и да сезират ВСС за уронване престижа на
съдебната власт,ти ще го отнесеш за импровизациите на Рачева.
Ха-ха-ха!!! Това е вица на седмицата!
75
нерегистриран
14 юли 2015, 07:25
Подайте си оставката Косева! Не можете да овладеете съда! Нямате подкрепа!
76
нерегистриран
14 юли 2015, 13:04
Госпожо Косева, проблемът е в липсата на визия за управлението на съда. Не се крийте!
Отговорете на всички въпроси. Започнете от началото. Обещахте ли миналата година на
отделението ЗУТ да не гледат данъчни дела? Приехте ли като заговор срещу Вас свиканото
Общо събрание през 2014 г.? Затова ли сменихте Мария Йотова? Заплашихте ли съдиите от
отделението ЗУТ /колкото и жалка да е "заплахата"/? Прехвърлихте ли цялата вина на
Недева и Баева? Мислите ли, че ще се спасите? Защо точно тези съдии предложихте за
заместници? Какво ще правите от тук нататък? Ще оставите ли безнаказани тези, които
охулват съдии от вашия съд? Дайте ясен и категоричен отговор!

77
нерегистриран
14 юли 2015, 13:25
До №74: Косев, не знам дали е вицът на седмицата, обаче този път и обичайните ви
благодетели няма да ви помогнат. И на тях им писна. Пък и номера със заместниците вече го
изиграхте. Сега кой да го отнесе вместо вас?
До №76: Е как Косева да накаже мъжа си, че ви хули в нета?!

78
нерегистриран
15 юли 2015, 10:20
Нали на всички стана ясно,че всичко това го пише Миглена Николова,която сега се прави на
съдия в Административен съд София-град
79
МИГЛЕНА НИКОЛОВА
нерегистриран
15 юли 2015, 11:53
КОЛЕГИ,ЩЕ ПОМОЛЯ ДА НЕ МЕ ВЪВЛИЧАТЕ ОТНОВО ВЪВ ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ.С
ПРЕМЕСТВАНЕТО СИ МНОГО ЯСНО ПОКАЗАХ ОМЕРЗЕНИЕТО СИ ОТ ВСИЧКО
СЛУЧВАЩО СЕ И НЕЖЕЛАНИЕТО МИ ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ ДА БЪДАТ ЧАСТ ОТ
ЖИВОТА МИ.ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ И ВИ ПОЖЕЛАВАМ СКОРО ДА
НАМЕРИТЕ РАЗУМНО РЕШЕНИЕ.
80
нерегистриран
15 юли 2015, 12:30
Проблемът е един! И това е Косева! Не ви ли е ясно, че разделението между вас е целено.
Всички сте изпокарани. Взаимните нападки няма да ви помогнат. Само с изискването на
отговори и правила може да се преодолее това напрежение. И то от председателя! С този
председател ще е така!Това ли искате? Обединете се и попитайте, защото всички искате
отговори! Не се крийте, а питайте.
81
нерегистриран
15 юли 2015, 13:38
Коментарът е изтрит, липсва копие за възстановяване.
82
ВЕСЕЛИНА ЧОЛАКОВА – СЪДИЯ
нерегистриран
15 юли 2015, 14:07
Тези коментари се пишат нарочно, за да подклаждат напрежение между съдиите. Каквито и
разногласия да сме имали, никога не бихме се обиждали по този махленски и грозен начин,
още повече в публичното пространство. Никой не би и помислил да напише, такива хули по
адрес на колежката. Явно са засегнати нечии интереси, има хора, които не искат този съд да
функционира добре или някой просто се упражнява да пише "жълти" новини, на гърба на
една институция.. Хайде, престанете. Дори и някой да е прекрачил границата, винаги може
да се върне обратно...Пишете, колкото искате против мен след този коментар.
83
нерегистриран
15 юли 2015, 14:12
Браво, Веси!
84
нерегистриран
15 юли 2015, 14:28
Ех, Веси и на теб ти увря главата! А когато злословеше?
85

нерегистриран
15 юли 2015, 14:29
Защо да пишат против тебе? Нали си "добричка"?
86
нерегистриран
15 юли 2015, 14:33
Не разбрахте ли кой ви разделя? Председателят ви няма интерес да работи съд, защото ако
заработи на него няма да му е конфортно. Няма да ви манипулира с кавги, а ще трябва нещо
да свърши....Образцовият ви съд е образцов само по документи!
87
нерегистриран
15 юли 2015, 15:06
До коментар [#82] от "ВЕСЕЛИНА ЧОЛАКОВА - СЪДИЯ ":
Тези коментари се пишат нарочно, за да подклаждат напрежение между съдиите.
Каквито и разногласия да сме имали, никога не бихме се обиждали по този махленски и
грозен начин, още повече в публичното пространство. Никой не би и помислил да напише,
такива хули по адрес на колежката. Явно са засегнати нечии интереси, има хора, които не
искат този съд да функционира добре или някой просто се упражнява да пише "жълти"
новини, на гърба на една институция.. Хайде, престанете. Дори и някой да е прекрачил
границата, винаги може да се върне обратно...Пишете, колкото искате против мен след
този коментар.
Не си струва губенето на време да се пише срещу вас. Вече сте си сложили оценката!
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нерегистриран
15 юли 2015, 15:23
До коментар [#83] от "нерегистриран":
Браво, Веси!
Това е оценката на съавтора на творбата и на всички клюки, интриги и хули срещу колеги Ивелина Янева
89
нерегистриран
15 юли 2015, 16:21
Коментарът е изтрит, липсва копие за възстановяване.
90
нерегистриран
15 юли 2015, 16:22
Вие "десетимата" получихте ли отговорите, които търсихте? Или само заради данъчните
дела е било?
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|нерегистриран
15 юли 2015, 16:46
До коментар [#81] от "нерегистриран":
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни
квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към
насилие по адрес на конкретни лица.
Последният човек, който може да бъде уплашен или "страхуван" е Миглена. Не бързай да
злорадстваш. Качествата, които има, а те са много повече от собствените ти са ценени не
само от гилдията във Варна, оценена е и в София. Каквото поиска го постига с размах. И без

да е заложник на борбата за насъщния.Освен ексхибиционистично удоволствие друго няма
да получиш от злостта и завистта. Колкото до последното ти изречение - то е лишено от
смисъл. Като я хулиш не ставащ ПО-УМНА, ПО -КРАСИВА, НИТО ПЪК ЩЕ СТАНЕШ
ПО УСПЯЛА ЖИТЕЙСКИ.
Късмет в борбата със всички Миглени.
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****************************************************|нерегистриран
15 юли 2015, 16:56
Коментарът е изтрит, липсва копие за възстановяване.
93
нерегистриран
15 юли 2015, 18:17
До коментар [#92] от "парамаунт пикчърс представя":
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни
квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към
насилие по адрес на конкретни лица.
Половината от т.нар. "мъченици на Косева" четири години гледаха 100 % данъчни дела, а
другата половина - осем години. През тези осем години останалите 10-12 човека в съда днешните борци за правда и свобода, станаха тесни специалисти по разделяне,
присъединяване, ново разделяне и ново присъединяване, и прекратяване на дела по ЗУТ, и
бяха изключително стресирани и заплашени от възможността да ги натоварят със 100 %
данъчни дела, което всъщност подпали целия скандал. А през 2014г искането на т.нар.
"мъченици на Косева" за равномерно разпределение на данъчните дела бяха порязани от
самата нея под съпровода на ехидните и самодоволните ви коментари - но тогава Косева
беше добра за вас, защото не ви развали спокойствието. Когато го направи през 2015г
нададохте вой до небесата. Нещата са пределно ясни - ще гледате данъчни дела, сядайте,
четете и пишете, нямате друг избор. А ако данъчните дела са били важни за "мъчениците на
Косева", те нямаше да искат да ги делят с никого, напротив. Но пък на вас логиката никога
не е била силната ви страна. Само преливане от пусто в празно.
94
нерегистриран
15 юли 2015, 21:47
Тоз, който ви обижда май ви е подкарал по списък, но пропуска себе си. Като гледаме
списъка излиза, че Красимир Кипров е всеобщ любимец, защото само него още никой не го
е споменал с лошо. Той не ви ли е обиждал? Не е ли вдигал скандали на Миглена Николова
или хората в съда са глухи? О, май ви гледа сеира като ви настройва една срещу друга! Или
си мисли, че като създава внушението за конфликт ще може да каже, че командва парада?
Туй да не му е мъжкия номер в живота, да всява раздор между колежките си, че да се хвали,
че ги води за носа? Да не си е наумил, че този форум е начин да саботира новите заместници
и да махне Косева? Кипров, ти ли искаш да станеш председател?
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нерегистриран
16 юли 2015, 00:15
До коментар [#93] от "нерегистриран":
Половината от т.нар. "мъченици на Косева" четири години гледаха 100 % данъчни дела, а
другата половина - осем години. През тези осем години останалите 10-12 човека в съда днешните борци за правда и свобода, станаха тесни специалисти по разделяне,
присъединяване, ново разделяне и ново присъединяване, и прекратяване на дела по ЗУТ, и
бяха изключително стресирани и заплашени от възможността да ги натоварят със 100 %

данъчни дела, което всъщност подпали целия скандал. А през 2014г искането на т.нар.
"мъченици на Косева" за равномерно разпределение на данъчните дела бяха порязани от
самата нея под съпровода на ехидните и самодоволните ви коментари - но тогава Косева
беше добра за вас, защото не ви развали спокойствието. Когато го направи през 2015г
нададохте вой до небесата. Нещата са пределно ясни - ще гледате данъчни дела, сядайте,
четете и пишете, нямате друг избор. А ако данъчните дела са били важни за "мъчениците
на Косева", те нямаше да искат да ги делят с никого, напротив. Но пък на вас логиката
никога не е била силната ви страна. Само преливане от пусто в празно.
първи вие трябваше да го направите, Да не ходите на международни екскурзии, пардон
семинари, от които нищо не вие влязло в дебелите глави, отишло е на друго място. После
трябваше да седнете и да си научите уроците - по четене, писане и смятане.Хич не сте
интересни. Само лай срещу месечината.. Проглушихте света колко сте били натоварени,
колко ви било трудно, как няма по важни от вас, светът ви е длъжен. Бяхте удобни на Косева
заради схемичките- вие си знаете, но и други знаят за вас и за тях. А колкото до избора, имат
ли го или не, нека да решат тези, срещу лаете...Хич не им пука, нито роптаят като вас, дето
на един му пречи многото смятане, на друга - разваления френски, на трета килограмите, на
четвърта - времето не и стига, щото се интересува от личния живот на целия свят. Много ви
се ще да сте фактори, но не би и ще да бъде.. Няма стрес никакъв, има почтеност - такава,
каквато не ви е внятна. На жената на шеф Косев - още по-малко. Все ви се ще някой да се
гърчи, а вие да се почувствате възмездени. И щастливи, като няма друго щастие.. Няма да ви
се случи мечтата. Това няма да го видите. Тъй или иначе, оказахте се в позицията на
големите губещи... Е, с нашето "спокойствие" ви отървахме от злото Баева..щото вие
нямахте смелост да се опълчите. Хленчехте как ви унизявала, но мълчахте като риби.
Търпяхте - както се самоопределихте като роби. Косева йезуитски ви се наслаждаваше,
разпределяше на когото и както и харесва дебелите дела.. Едни бяха задръстени и се
дозадръстиха с мудността си, други имаха неограничен комфорт - все не им се падаха тежки
дела...Заветната ви цел беше да се отървете от данъчните дела веднъж завинаги, щото някои
от вас освен че ги мързи бавно стоплят, а парата им все в свирката.. Сега ще гледате и
едното и другото и пак ще циврите... Не спряхте, но с всичко, което изливате тука само
плашите гаргите. Страхливи от ЗУТ няма, не се плашат от работа. Колкото до страха, то той
беше една дълбока самозаблуда на Тинка,че има оръжие за подчиняване..Много
смешно..Вкараха ли я в обяснителен режим вече 6 месеца - да и още как, и още не е дошъл
краят..Но ще дойде! Даринке спри с каканиженето за разделянето. Не си интересна. Измисли
нещо друго - например какви баници носи в съда в Люксембург и прослави страната.Нито
ти, нито Ралица с 40-те си просрочени...в т.ч. и касации, нито Весинката с нейната куха
парадна призивност..Нито Ивелинката с вечно вперен поглед в чуждите щастия, нещастия,
дела, чаршафи и т.н.Баева не си струва да се коментира.Не се надявайте да видите някой от
омразните ви 10 да страда. Няма причина, делата са си дела, дали са данъчни или други, все
едно, работата си върви, е битката си е битка. И с вас и без вас каквото има да се случи, то
ще стане ..Логиката, вашата де, за това колко мразите данъчните дела е съвсем проста.
Другото пак е израз на безсилие - говорете си, не пречите на никого.
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нерегистриран
16 юли 2015, 00:42
Коментарът е изтрит, липсва копие за възстановяване.
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*******************************************|нерегистриран
16 юли 2015, 00:48
Коментарът е изтрит, липсва копие за възстановяване.
98
нерегистриран

16 юли 2015, 01:14
До коментар [#96] от "нерегистриран":
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни
квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към
насилие по адрес на конкретни лица.
Пише се "МИНИСТЪР"! Прекрасно- лесно излизате от равновесие, значи истината ви
вбесява. А Колкото до делата по ЗУТ, този във вашите глави само е объркан - поради
системна грешка. Ако злобата ви влияе на правописа, обяснимо, ако ли не -голям срам. Ако
и другата ви грамотност така се влияе -тежко на страните, добре, че има ВАС. Това за
замитането на безобразията по разни дела - видни са, ваши са и съвсем не са заметени.Знаят
се. Без значение за вкуса на сутрешното ми кафе как щели да се казват тази година
заместниците. Догодина други и пак все тая.Вреда обаче нямаме никаква - гледаме
данъци,умерено количество, не толкова, колкото ви се щеше. То на вас и космоса ще ви
пречи, като на калпава ракета. Такива сме, каквито сме, но сме себе си, каквото не знаем, ще
научим, няма да черпим от съкровищницата от великите ви глупости, ВАС го казва, ние
само четем. СПА - никакъв проблем. Отпуск цял месец - никакъв проблем и сега има колеги
с такава продължителност. Второто висше - за който го може и не го мързи. Идването на
работа в 16.30 - къде по-добре от това да се ходи само два дни в седмицата, останалото
време - пазене на мъжа в къщи. Семинарите - стига да има, там сме, ако ни е интересно. Това
за графика - вие и с едно и с половин да влизате, ракетата пак ще ви е калпава. Впрочем,
такъв график има само благоверната ви Тинка -2-3 на срок. Другите влизаме с по 10.
Дежурства - имало ги е и преди. Нищо ново. Загубата е за вас! Какво сте искали, запомнете,
запишете и като сложат нов шеф - на него още при встъпването.
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нерегистриран
16 юли 2015, 01:29
До коментар [#98] от "нерегистриран":
Пише се "МИНИСТЪР"! Прекрасно- лесно излизате от равновесие, значи истината ви
вбесява. А Колкото до делата по ЗУТ, този във вашите глави само е объркан - поради
системна грешка. Ако злобата ви влияе на правописа, обяснимо, ако ли не -голям срам. Ако
и другата ви грамотност така се влияе -тежко на страните, добре, че има ВАС. Това за
замитането на безобразията по разни дела - видни са, ваши са и съвсем не са
заметени.Знаят се. Без значение за вкуса на сутрешното ми кафе как щели да се казват
тази година заместниците. Догодина други и пак все тая.Вреда обаче нямаме никаква гледаме данъци,умерено количество, не толкова, колкото ви се щеше. То на вас и космоса
ще ви пречи, като на калпава ракета. Такива сме, каквито сме, но сме себе си, каквото не
знаем, ще научим, няма да черпим от съкровищницата от великите ви глупости, ВАС го
казва, ние само четем. СПА - никакъв проблем. Отпуск цял месец - никакъв проблем и сега
има колеги с такава продължителност. Второто висше - за който го може и не го мързи.
Идването на работа в 16.30 - къде по-добре от това да се ходи само два дни в седмицата,
останалото време - пазене на мъжа в къщи. Семинарите - стига да има, там сме, ако ни е
интересно. Това за графика - вие и с едно и с половин да влизате, ракетата пак ще ви е
калпава. Впрочем, такъв график има само благоверната ви Тинка -2-3 на срок. Другите
влизаме с по 10. Дежурства - имало ги е и преди. Нищо ново. Загубата е за вас! Какво сте
искали, запомнете, запишете и като сложат нов шеф - на него още при встъпването.
Пише се министЕр, за да се покаже отношение, но това са тънки работи... Значи да
разбираме, че сте доволни и щастливи от сегашното положение с делата - всички да гледат
всичко, а вие - и данъчни и митнически дела. А за какво е целият този вой и цялата помия,
дето я изливате върху колегите си тогава? Защото сте щастливи? Напротив - злобни,
арогантни и агресивни сте, на бялото викате черно, а единственият начин да се почувствате
умни, важни и значими е да обиждате и злословите срещу колегите си, и то на много низко
(не е правописна грешка, провери в речника) ниво. Няма да се хабя да ви говоря за срам вие сте в обективна невъзможност да изпитате такова чувство, очевидно е защо. Има една

много точна дума за случая - гьонсурати! А пък щом сте щастливи с това, което сътворихте
и постигнахте - предлагам ви просто да си замълчите доволно, ама не се надявам...
100
нерегистриран
16 юли 2015, 01:47
До коментар [#99] от "нерегистриран":
Пише се министЕр, за да се покаже отношение, но това са тънки работи... Значи да
разбираме, че сте доволни и щастливи от сегашното положение с делата - всички да
гледат всичко, а вие - и данъчни и митнически дела. А за какво е целият този вой и цялата
помия, дето я изливате върху колегите си тогава? Защото сте щастливи? Напротив злобни, арогантни и агресивни сте, на бялото викате черно, а единственият начин да се
почувствате умни, важни и значими е да обиждате и злословите срещу колегите си, и то
на много низко (не е правописна грешка, провери в речника) ниво. Няма да се хабя да ви
говоря за срам - вие сте в обективна невъзможност да изпитате такова чувство, очевидно
е защо. Има една много точна дума за случая - гьонсурати! А пък щом сте щастливи с
това, което сътворихте и постигнахте - предлагам ви просто да си замълчите доволно,
ама не се надявам...
Вярно, имате проблем с правописа. Думата е"МИНИСТЪР" според "Официален правописен
речник на българския език" последно издание 2012,издателство "Просвета". Правописната
грешка си е факт, не се оправдавайте с някакъв израз на отношение. И не са "тънки" работи,
а дебелоочие и простащина. Един магистрат не може да си позволи гавра с езика, още помалко пък тя да е израз на отношението му към институция или орган. Е това сте вие!!!!
Затова, когато бивате разобличени палите веднага.
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нерегистриран
16 юли 2015, 02:03
До коментар [#100] от "нерегистриран":
Вярно, имате проблем с правописа. Думата е"МИНИСТЪР" според "Официален правописен
речник на българския език" последно издание 2012,издателство "Просвета". Правописната
грешка си е факт, не се оправдавайте с някакъв израз на отношение. И не са "тънки"
работи, а дебелоочие и простащина. Един магистрат не може да си позволи гавра с езика,
още по-малко пък тя да е израз на отношението му към институция или орган. Е това сте
вие!!!! Затова, когато бивате разобличени палите веднага.
Очевидно е - не можеш да оспориш фактите, затова пускаш мъглата с правописа за
отклоняване на вниманието. Другото обяснение обаче е по-вероятно - толкова си глупав, че
дори не разбираш, че си глупав.
Казват, че любовта и кашлицата не могат да се скрият. А долупишещият е живото
доказателство, че това се отнася и до интелектуалната немощ.
Не ми е интересно да се гаргаря повече с теб.
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парамаунт пикчърс представя|нерегистриран
16 юли 2015, 02:05
До коментар [#99] от "нерегистриран":
Пише се министЕр, за да се покаже отношение, но това са тънки работи... Значи да
разбираме, че сте доволни и щастливи от сегашното положение с делата - всички да
гледат всичко, а вие - и данъчни и митнически дела. А за какво е целият този вой и цялата
помия, дето я изливате върху колегите си тогава? Защото сте щастливи? Напротив злобни, арогантни и агресивни сте, на бялото викате черно, а единственият начин да се
почувствате умни, важни и значими е да обиждате и злословите срещу колегите си, и то
на много низко (не е правописна грешка, провери в речника) ниво. Няма да се хабя да ви
говоря за срам - вие сте в обективна невъзможност да изпитате такова чувство, очевидно

е защо. Има една много точна дума за случая - гьонсурати! А пък щом сте щастливи с
това, което сътворихте и постигнахте - предлагам ви просто да си замълчите доволно,
ама не се надявам...
Чак и мене ме е срам - от вашата неграмотност и елементарност. Речникът ви го показва.
Срам, срам!
103
нерегистриран
16 юли 2015, 02:16
До коментар [#102] от "парамаунт пикчърс представя":
Чак и мене ме е срам - от вашата неграмотност и елементарност. Речникът ви го
показва. Срам, срам!
Значи единствения срам, който изпитвате по повод този коментар, е заради правописа?!?
Повтарям - вие сте гьонсурати пар екселанс! А, и немощни литератори също така. Няма да
падна на нивото на тези безмислени коментари. Важното е, че направихте показно за
свиване по тъча и скатаване, щом трябва да се изправите срещу фактите, за които нямате
коментар, а само злобни обиди. От такива хора - толкова.
104
нерегистриран
16 юли 2015, 02:27
До коментар [#101] от "нерегистриран":
Очевидно е - не можеш да оспориш фактите, затова пускаш мъглата с правописа за
отклоняване на вниманието. Другото обяснение обаче е по-вероятно - толкова си глупав, че
дори не разбираш, че си глупав.
Казват, че любовта и кашлицата не могат да се скрият. А долупишещият е живото
доказателство, че това се отнася и до интелектуалната немощ.
Не ми е интересно да се гаргаря повече с теб.
Вече ги оборих - твоята неграмотност е неоспорима. "Гаргариш" се само със себе си.
Неграмотността ти е очевадна - повече от колкото кашлица, или каквото там си пожелаеш.
Любовта е неуместна метафора. Колкото до интелектуалната ми мощ, тя също е толкова
видима - поне колкото твоята неграмотност и ограниченост. Какво по голямо доказателство,
освен собствения ти бисер - правописът е мъгла, за отклоняване на вниманието - от
посредствеността ти ли? Видима е, не можеш да я скриеш. Мимикрия.
105
нерегистриран
16 юли 2015, 02:38
До коментар [#103] от "нерегистриран":
Значи единствения срам, който изпитвате по повод този коментар, е заради правописа?!?
Повтарям - вие сте гьонсурати пар екселанс! А, и немощни литератори също така. Няма
да падна на нивото на тези безмислени коментари. Важното е, че направихте показно за
свиване по тъча и скатаване, щом трябва да се изправите срещу фактите, за които
нямате коментар, а само злобни обиди. От такива хора - толкова.
Пак правописна грешка ред - пред "и" не се слага запетайка! Другото няма нужда от
коментар. Съвсем излезе от петолинието. Кои факти - той е един: Посредственост,
преминала в пошлост и страх. Не е единственият ми срам - уважавам езика си, другият ми
огромен срам - че човек, с такова ниво, речник и грамотност е съдия. Срам.
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Нерегистриран (изтрит и възстановен)
16 юли 2015, 02:40
До коментар [#101] от "нерегистриран":

Очевидно е - не можеш да оспориш фактите, затова пускаш мъглата с правописа за
отклоняване на вниманието. Другото обяснение обаче е по-вероятно - толкова си глупав, че
дори не разбираш, че си глупав.
Казват, че любовта и кашлицата не могат да се скрият. А долупишещият е живото
доказателство, че това се отнася и до интелектуалната немощ.
Не ми е интересно да се гаргаря повече с теб.
Продължавай "гаргарата" със себе си. Самодостатъчен си си.
107
**************|нерегистриран
16 юли 2015, 07:49
Коментарът е изтрит, липсва копие за възстановяване.

108 (изтрит и възстановен)
Етична комисия
нерегистриран
16 юли 2015, 09:49
До коментар [#107] от "ГЛАВНИЯ":
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни
квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към
насилие по адрес на конкретни лица.
Баева/Рачева - първата не можа да "оправи" нито себе си, нито тези, към които се засили,
заседнаха и нещо.Втората има неизживяни моменти и несбъднати мечти и амбиции.. Сега и
двете много внимавайте какво точно си пожелавате, да не вземе да се сбъдне. Че Тинка
Косева е пътник е съвсем ясно. Мислете за после! Това ще го пратим на Липчева, на Колев,
докато не за изтрили модераторите вашия коментар. Да бяхте малко се заслушали поне
малко в това, което ви говори "баба Йова" щеше да ви се намали въздушното пространство в
главите. Нейният стил не ви понася. Не можете да я стигнете!!!!! Всъщност идеята не е
лоша. Включително и за трите предложения!!! И за трите. Това кой лъже/"лъжи" е ясновсички форумци, включително и външните двама-трима, го знаем. "Герто" пък защо ви
дразни толкова - може, мисли и ви го реква, за това ли.И не говори на "ма". Обръщението на
"ма" първо беше стилова индивидуалност на Деса Стоева. Сега вече плагиатства и ЕБаева.
Този показен "диалект" ви изважда от анонимност. Показва истинската ви просташка
същност. Сигурно е голямо удоволствието ви да захвърлите оковите на задължителното по
служба приличие и да се оставите на свободата на простотията, която е истинската ви
същност. То като ви е заложено вътре, още от майчина утроба, не може да бъде задържано
дълго. Знаем се. Нямате спирка и мярка -не остана нещо неоплюто, но който плюе срещу
вятъра си плюе на собствената физиономия и си го носи. Продължавайте!
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нерегистриран
16 юли 2015, 23:37
Коментарът е изтрит, липсва копие за възстановяване.
110
Юлиян Чолаков
нерегистриран
19 юли 2015, 01:34
Правен свят, очевидно коментар № 4 не съдържа вулгарни, нецензурни квалификации,
обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес
на конкретни лица - защо беше изтрит? Защо ни лишавате от удоволствието да придобиваме
знания от извора за етиката на отделни юристи и изобщо за юридическата етика като
фундамент на ефективното българско правосъдие?

„коментар № 4
от магистрат, нерегистриран, 09 юли 2015, 15:20
До коментар [#2] от "запознат": И аз бях там когато Калпакчиев се обади-Бахчеван и Недева
все с него плашеха и манипулираха“
111
Юлиян Чолаков
нерегистриран
19 юли 2015, 01:48
Правен свят, очевидно и коментар № 7 не съдържа вулгарни, нецензурни квалификации,
обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес
на конкретни лица - защо беше изтрит? С тази цензура чии интереси защитавате?
„коментар № 7
09 юли 2015, 16:05
от сафари, |нерегистриран, 09 юли 2015, 16:05
Косева обича ли сафаритата за чужда сметка? А познанията й за търговия със зърно има ли
ги? “
112
Юлиян Чолаков
нерегистриран
19 юли 2015, 02:00
„коментар № 8
от нерегистриран, 09 юли 2015, 16:07
До коментар [#6] от "БУРЯ ТАКОВА": Бахчеванке уплаши ли са ма?Бегай при Меги боата
ма-Калин шъ тъ уреди!Шъ станиш шеф,шъ ти викат ура,шъ раниш Серж и нема да
декларираш в Сметната палатъ“
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Юлиян Чолаков
нерегистриран
19 юли 2015, 02:48
„коментар № 8
ot нерегистриран, 09 юли 2015, 16:07
До коментар [#6] от "БУРЯ ТАКОВА": Бахчеванке уплаши ли са ма?Бегай при Меги боата
ма-Калин шъ тъ уреди!Шъ станиш шеф,шъ ти викат ура,шъ раниш Серж и нема да
декларираш в Сметната палатъ“

114
Юлиян Чолаков
нерегистриран
19 юли 2015, 07:46
Изтритият коментар № 12:
„от нерегистриран, 09 юли 2015, 16:29
До коментар [#10] от "Ненка Асистенка ": Аз карам Дачия,имам си Бахча и мъж бесарабски
чокой.Той е акционер в Търговище, а пък аз съм завършила килийно право в Делиормана!“
115
Юлиян Чолаков
нерегистриран
19 юли 2015, 09:52

Правен свят, отново обръщам внимание, че изтритите коментари са сведения от извора за
етиката на отделни юристи и за юридическата етика като фундамент на ефективното
българско правосъдие. Те добре илюстрират огромния дефицит на морал като основен
проблем в съдебната власт, прикриването на който не подпомага реформирането ѝ.
Ето изтрития коментар № 30:
„от държа да подчертая, че съм мъж, нерегистриран, 09 юли 2015, 18:58
Много нена...ни жени в този съд, много нещо, бе!!!тази деска ли е, поетеска ли е, върти го,
сучи го, все до секс докарва разговора.То става ясно, че не е "уважена", кой знае от кога,че
не й отварят, където почука, ама все това да й е в главата, бива ли, бе?!“

