Молба за определяне на срок при бавност
Чрез Административен съд – Варна,
адм.д. № 502 /2018г., тричленен състав, admcourt.vn@gmail.com
До Председателя на Върховния административен съд
ОТНОСНО непроизнасяне по исканията в молбите от 30.06.2019г. (23:52) и
03.07.2019г. (9:30) за отмяна на определението за даване на ход на делото по същество
с аргумент невалидно процесуално представителство на Общински съвет – Варна от
адв. Деяна Стефанова, както и по останалите искания в молбата от 03.07.2019г. (9:30)
Молба - сигнал
до Главния инспектор в Инспектората към ВСС (допълнение 2)
Във връзка със становище изх.№ Ж-18-215/10.06.2019г.
ivss@inspectoratvss.bg
ОТНОСНО проверка на всички аспекти на делото, по които ИВСС е компетентен
Копие от сигнала до Министъра на правосъдието – за проверка на действията на адвокатите
Копие от сигнала до Висшия адвокатски съвет – за проверка на действията на адвокатите
Копие от сигнала до Главния прокурор на Реп. България – за действия по компетентност
Копие от сигнала до Висшия съдебен съвет– за действия по компетентност
От Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум
за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка,
чрез Юлиян Атанасов Чолаков, председател и представляващ, тел. 0888491445,
бул. „Владислав Варненчик“ 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Уважаеми господин Председател на Върховния административен съд,
Уважаема госпожо Главен инспектор в ИВСС,
Налице е непроизнасяне на съда по своевременно направените искания в молбите от
01.07.2019г. (23:52) и 03.07.2019г. (9:30) за отмяна на определението за даване на ход на
делото по същество с аргумент нередовното процесуално представителство на
Общински съвет – Варна поради нередовното пълномощно на адвокат Деяна Стефанова,
издадено от адвокат Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна.
Налице е непроизнасяне на съда и по останалите своевременни искания в молбата от
03.07.2019г. (9:30), включително по исканията за прилагане по делото на непубликуваните
и неизвестни на страните вътрешни „Правила за извършване на звукозапис“, на които се
позовава съдът (съдия Мария Ганева), както и за довършване на процедурата по поправки
на протокола от 31.05.2019г. или алтернативно - отвод на целия тричленен състав и
връщане на делото на етап първоначално събиране на доказателства, с оглед злоупотребата
на съдебния състав с едноинстанционността и необжалваемостта на производството.
Кариерното израстване на съдия Мария Ганева, личната неприязън на съдия Марияна
Ширванян към гражданската активност на членове на инициативния комитет и съсловната
солидарност на съдия Веселина Чолакова не са нормативно основание, нито морален
аргумент за подминаване на данните за очевидни закононарушения в ГД „ГРАО“ при
МРРБ, на дълбоката порочност на представеното от адвокат Деяна Стефанова пълномощно,
на нейните неверни и подвеждащи изявления в с.з. и най-вече на извършените от нея
фрапантно-порочни процесуални действия по делото без никаква представителна власт
преди с.з. на 22.11.2018г., когато уж е представила нещо – договор, за който не се
споменава в протокола от с.з. на тази дата или въпросното нередовно пълномощно, които
действия продължават и до сега.
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Това означава, че всички процесуални действия на адв. Деяна Стефанова по
всички дела, по които тя е представяла след 26.11.2015г. това пълномощно с
невалидно правно основание, са извършени от нея без легитимна представителна
власт - включително и по настоящото, незабелязано и неотчетено и от съда, и от
контролните органи в други институции, включително финансови.
В молбата от 03.07.2019г. . (9:30) е посочено още, че в крайна сметка в българския съд
трябва да има и морал. Не може трима съдии да злоупотребяват упорито с подписите на
над 33000 варненци, подкрепили предложението за местен референдум. Посочено е, че са
налице данни за произвол, уронващ до рекордна степен престижа на съдебната власт,
независимо дали причината е умисъл и недобросъвестност, дали е нерегламентиран
външен натиск и страх или е обикновено професионално несправяне.
Тези аргументи са подминати с мълчание от тричленния съдебен състав, начело
с новоизбрания заместник-председател на съда Мария Ганева, за да бъде постановен
само след няколко часа финален съдебен акт.
Ето защо МОЛЯ съдът да извърши незабавно неизвършените процесуални действия
със съответните процесуални последици, отчитайки специалната роля на съдия Мария
Ганева за абсурдните съдопроизводствени нарушения, за да се смята настоящата молба за
оттеглена или същата да бъде изпратена на ВАС за определяне на подходящ срок за това.
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 проверка на всички аспекти
на настоящото адм. дело № 502 /2018г., по които ИВСС е компетентен.

Гр. Варна, 09.07.2019г.
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