До Административен съд – Варна
адм.д. № 2598 от 2018г., III състав
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представлявано от Юлиян Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
Относно изпълнение на протоколно определение от с.з. на 08.01.2019г.

Уважаеми Административен съдия,
I. Във връзка с искането за отвод уточнявам, че по отношение на съдия Дарина
Рачева са налице същите общоизвестни обстоятелства, каквито в този конкретен
случай са налице и по отношение на останалите съдии в същия съд, а именно:
1. Ответникът е и.ф. Административен ръководител – Председател на
Административен съд – Варна съдия Борислав Милачков. Същият е и пряк
административен ръководител на съдиите в този съд. Освен посочените в о.с.з. на
08.01.2019г., зависимости на съдиите от административния им ръководител са
регламентирани и в ЗСВ - в чл.93 ал.1 т.2, 3, 5, 10, 12, 17 и ал.2, чл.227 ал.7 и др.
2. Пример за илюстрация на степента на зависимост на съда от действията на
ответника е протоколът от с.з. на 08.01.2019г. Под личния контрол на съдия Борислав
Милачков, протоколът е публикуван по реда на чл.142а от АПК във връзка с чл.93
ал.1 т.12 от ЗСВ така, че от текста му да не може да се идентифицира дори
съдилището, председателствано от административния орган, ответник по делото.
Неоснователно са скрити имената на представляващия СОПА Юлиян Чолаков,
адвоката Ивайло Иванов и съдебния секретар Марияна Димитрова, но найвпечатляващо и унизително е обезличаването и на съдията-докладчик Дарина Рачева.
3. Казусът, предмет на правния спор, е свързан с вътрешните правила за
случайно разпределение на делата в председателствания от ответника съд Всички
съдии, преки адресати на тези правила, включително и съдия Дарина Рачева, могат да
бъдат конституирани като заинтересовани страни, но не и като членове на
разглеждащия и решаващ съдебен състав. (арг. от чл.22 ал.1 т.1 от ГПК)
4. Във връзка с изричната разпоредба на чл.56 изр.2 от Конституцията и с оглед
процесуална икономия, предлагаме на и.ф. Председател на съда да обсъдим
възможностите за съкращаване на съдебната процедура, включително процедурата по
чл.22 и 23 от ГПК, чрез сключването на взаимноизгодно споразумение.
II. Представям копие от съдебно удостоверение изх.№ 9825/20.09.2018г. на ВОС.
Гр. Варна, 14.01.2019г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

