До съдия Мария Ганева
заместник- председател на Административен съд - Варна
admcourt.vn@gmail.com
във връзка с разпореждане без номер,
получено на 29.08.2019г. в 10:06:19 часа
на електронния адрес на СОПА
МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
Уважаема госпожо Ганева,
Във връзка с полученото на 29.08.2019г. в 10:06:19 часа на електронния адрес на
сдружението писмо под заглавие „разпореждане“, но без данни за дата, подпис и
регистрационен номер, Ви уведомявам следното.
Видно от адресната част на посочените в писмото молби вх.№ 12075/01.08.2019г. и
12344/07.08.2019 г., същите са молби по адм.д. №2163/2019г., а не заявления по ЗДОИ.
За нагледност, заявления за ДОИ, подадени от СОПА по реда на ЗДОИ, са например
служебно известните Ви заявления с вх. №№ П-0002/04.07.2019г., П-0003/11.07.2019г.,
П-0004/22.07.2019г., П-0005/29.07.2019г. и П-0006/09.08.2019г.
На 1 и 7 август т.г. сдружението не е подавало заявления за ДОИ, независимо дали
се твърди такова нещо във въпросното необжалваемо разпореждане от 23.08.2019г. по
адм.д. № 2163/2019 г., на което се позовавате, но не го прилагате. Ако има такова
твърдение, то е невярно и разпореждането е нищожно, тъй като никой не може да подава
заявления от името на СОПА, освен негов надлежно упълномощен представител.
Това означава, че не е работа на председателя на съда, нито на негов заместник, да
дават указания в производство по заявление за ДОИ, каквото не е подавано.
Странните съдопроизводствени действия на съдията-докладчик по адм.д. №2163 от
2019г. Мария Иванова – Даскалова може да са поводът за подаването на двете молби, но
те не са законно основание ръководството на съда във Ваше лице да ги „трансформира“
своеволно и пренасочва безотговорно от съдебното производство в административно. Но
дори новоназначеният зам.-председател на съда да имаше правомощия за подобна
„трансформация“, госпожо Ганева, Вие пак нямаше да имате право в рамките на чисто
административно производство да заменяте специалния ред по ЗДОИ с общия по АПК,
на който се позовавате в писмото - макар последният факт да е напълно неотносим към
досегашното процедурно бездействие на съда по двете молби.
Ето защо моля да отмените сама горепосоченото „разпореждане“ без данни за дата,
подпис и регистрационен номер, ако същото е постановено от Вас или да удължите
тридневния срок за неговото изпълнение, като ни предоставите копие от въпросното
необжалваемо разпореждане от 23.08.2019г., на което се позовавате.
Гр. Варна, 30.08.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

