Чрез Председателя на Административен съд – Варна
admcourt.vn@gmail.com
До Административен съд - Варна
ЖАЛБА
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
СРЕЩУ Решение № 6/21.08.2019г. за отказ по заявление вх.№ П-0006/09.08.2019г.
Уважаеми Административен съдия,
Обръщам внимание, че жалбата НЕ Е е подадена директно до съда, а чрез органа,
издал оспорвания акт – тоест, чрез Председателя на съда, по реда на чл.152 ал.1 от АПК.
Съдия Елена Янакиева или нейният заместник са длъжни да спазят описаната в ал.2
и 3 от същия член процедура, като регистрират жалбата в регистъра за заявления по ЗДОИ
или друг регистър, но не и да разпореждат за свое улеснение или удоволствие директно
образуване на делото, както вече се е случвало поне 3 пъти след 22.07.2019г. досега.
Оспорването е на основание чл.146 т.4 и 5 от АПК.
Информацията е отказана с аргументи, неотносими към ЗДОИ.
Твърдението, че исканата информация не била обществена се намира на светлинни
години от целта на ЗДОИ, чл.5 и чл.30 ал.2 т.12 от ЗСВ и чл.41 от Конституцията.
Абсурдна е тезата на административния орган (съдия Елена Янакиева) в обжалваното
решение, че данните за нравствените и професионални качества, квалификацията, опита,
специфичната подготовка и най-вече данните за личната мотивация за кандидатстване
за ръководна длъжност в органите на съдебната власт на съдия Мария Ганева в нейната
концепция, които са определящи за нейната публична репутация, не били от обществен
интерес, а били свързани единствено с ... нейното съгласие да заеме предложения ѝ пост
именно от съдия Елена Янакиева, изразено тайно и неясно при какви задкулисни условия.
Предложението за кариерно израстване на съдия Ганева съвпада по време с няколко
поредни отвода по политическото адм. дело № 502/2018г., когато чрез заобикаляне на
принципа на случайния подбор именно съдия Ганева е определена за председател на
тричленния състав. Впоследствие делото е решено в полза на ТИМ след нейните
забележителни съдопроизводствени действия, в резултат на които същата понастоящем е
разследвана или поне трябва да бъде разследвана от надлежно сезираната прокуратура.
Искане за отвод. С оглед кой е ответникът и отчетливата политика на засилена
непрозрачност на новото ръководство на съда – в лицето на съдиите Елена Янакиева и
Мария Ганева, моля всички съдии в Административен съд – Варна да се отведат.
С оглед гореизложеното, моля да отмените обжалваното решение и определите на
административния орган срок, в който да ни предостави исканата обществена информация
в пълен обем, като ни присъдите и направените разноски.
Приложение:
Доказателство за съществуването и представителството на жалбоподателя.
Гр. Варна, 10.09.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

