Молба до Административен съд – Варна
адм. дело № 502 /2018г., тричленен състав
admcourt.vn@gmail.com
ОТНОСНО отмяна на протоколно определение от 27.06.2019г. и определението за
даване на ход по същество, прилагане на „Правила за извършване на звукозапис“ и
довършване на процедурата по поправки на протокол или отвод на тричленния
състав и връщане на делото на етап първоначално събиране на доказателства
Молба - сигнал до Главния инспектор в Инспектората към ВСС
Във връзка със становище изх.№ Ж-18-215/10.06.2019г.
ivss@inspectoratvss.bg
ОТНОСНО искане за проверка на проверката на инспектор Теодора Нинова и
детайлна проверка на всички аспекти на делото, по които ИВСС е компетентен
От Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум
за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна,
чрез Юлиян Атанасов Чолаков, председател и представляващ
бул. „Владислав Варненчик“ 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

Уважаеми Административни съдии,
Уважаема госпожо Главен инспектор в ИВСС,
В искането от 30.06.2019г. за отмяна на определението за даване на ход на делото по
същество, отвод на тричленния състав, отмяна на всички извършени съдопроизводствени
действия и връщане на делото на етап първоначално събиране на доказателства, както и за
за проверка на проверката на инспектор Теодора Нинова, беше посочено специално, че:
„Ако е нужна реформа в съдебната власт, тя трябва да започне с безкомпромисно отстраняване
на магистратите, водещи съдебни заседания с примитивна безконтролна агресия и/или
безпринципност под маската на справедливостта, без да протоколират. Същото се отнася и за
членовете на съдебните състави, които изпитват удоволствие и се подхилкват съучастнически в такива
случаи, но дават мило и драго, за да няма видео и звукозаписи, с които да бъдат разобличени и осмени
публично самите те.
Именно такава политика е наложена от ръководството на Административен съд – Варна и
прилагана от настоящия съдебен състав по отношение на звукозаписите от съдебните заседания по
делото, за да може съдия Мария Ганева да демонстрира безнаказано своето атипично поведение,
което според нея не е укоримо, не е признак за пристрастие и не е основание за отвод, а в определение
№ 1676 от 26.06.2019г. доводите ѝ се споделят и от другите членове на тричленния състав.“

Видно от протокола от с.з. на 27.06.2019г., за да отхвърли искането ни в точка ІІ от
молба на вх. № 9983/24.06.2019г. за предоставяне на копие от звукозаписа от 31.05.2019г.
или да ни бъде осигурен достъп до него на място в съда, съдия Мария Ганева и съдебният
състав са се позовали на „утвърдените от Председателя на Административен съд Варна Правила за извършване на звукозапис“, които правила не са публикувани в сайта
на съда, не са налични и по делото.
Ето защо моля съдът да отмени протоколното определение от 27.06.2019г., с което
е оставено без уважение искането ни в точка ІІ от молба на вх. № 9983/24.06.2019г. да бъде
осигурен на Инициативния комитет достъп до звукозаписа от 31.05.2019г. със законните
последици, а именно да отмени и определението за даване на ход на делото по същество
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с оглед необходимостта от прилагането на „Правила за извършване на звукозапис“ към
доказателствения материал по делото, за да могат страните да се запознаят с тях и
повторно извършване на процедурата по поправки в протокола от 31.05.2019г. или за
безусловен отвод на съдебния състав поради постоянните многобройни, непрестанни и
нестихващи нарушения на съдопроизводствените правила в полза на ответника,
илюстриращи несправянето с работата и професионалното безсилие вече не само на съдия
Мария Ганева, но на целия тричленен съдебен състав.
В тази връзка още веднъж обръщам внимание и върху невалидното
пълномощно на адвокат Деяна Стефанова, подминавано тихомълком през целия
процес от съда.
Ето защо, след безусловен отвод на съдебния състав, отново моля за отмяна на
всички извършени съдопроизводствени действия и връщане на делото на етап
първоначално събиране на доказателства.
В крайна сметка в българския съд има или поне трябва да има и морал.
Не може трима съдии да злоупотребяват упорито с подписите на над 33000 варненци,
подкрепили предложението за местен референдум.
Налице са данни за произвол, уронващ рекордно престижа на съдебната власт,
независимо дали причината е умисъл и недобросъвестност, дали е нерегламентиран
външен натиск и страх или е обикновено професионално несправяне.

Уважаема госпожо Главен инспектор в ИВСС,
Още веднъж обръщам внимание върху необходимостта да бъде назначена проверка
на проверката на инспектор Теодора Нинова, както и задълбочена и детайлна проверка на
всички аспекти на настоящото адм. дело № 502 /2018г., по които ИВСС е компетентен.

Гр. Варна, 03.07.2019г.
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