До Административен съд – Варна
Адм. дело 2878 /2019г., XХV състав
admcourt.vn@gmail.com
УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО изпълнение на разпорежданe № 14502/01.11.2019г.
Уважаема госпожо Административен съдия,
Настоящата уточняваща молба е подадена по електронната поща на адрес
admcourt.vn@gmail.com, подписана с КЕП – файл mol-ut-2878_07-11-2019_signed.pdf
В изпълнение на разпореждането от 01.11.2019г., препращам на адрес
admcourt.vn@gmail.com оригиналното електронно писмо, с което жалбата е изпратена и
получена на адрес zdoi@varna.bg на 11.10.2019г. в 17:24:15 часа с прикачения файл
zh-zdoi-3-os-vrk-ref_11-10-2019_signed.pdf, подписан с КЕП, след което е регистрирана в
деловодната система на Община Варна с вх.рег.№ ДОИ19000167ВН_002ВН /11.10.2019г.
Обстоятелството, че опитният адвокат Деяна Стефанова е опитала да подведе съда, не
ѝ прави чест. Не прави чест и на адвокатска колегия, на която е член. Не прави чест и на
досегашните общински съветници и техния председател, които са ѝ гласували доверие.
Тук обаче не става въпрос само за етика и морал, а за узнати подлежащи на проверка
данни за деятелност от общ характер – поради невнимание, намарливост, невежество, с или
без умисъл. Конкретните факти и обстоятелства следва да се проверят от прокурора и
Дисциплинарния съд към Варненска адвокатска колегия, а не от Административния съд.
Ето защо отново моля подвеждащата молба с.д. № 15848 /25.10.2019г. да се изпрати на
прокурора за проверка на узнатите данни за извършено престъпление от общ характер, както
и на Варненска адвокатска колегия за образуване на дисциплинарно производство. Моля
ведно с подвеждащата молба да се изпрати и спорното пълномощно на адвокат Деяна
Стефанова - рег.№ ОС15001074ВН от 26.11.2015г., ако същото е представено по делото, с
оглед неправилното позоваване на решение № 166-17 от 14.12.2007г. на ОбС – Варна.
Моля за подвеждащата молба и ненадлежното пълномощно да се уведомят
новоизбраните общински съветници и техния председател, с оглед преосмисляне на
обстоятелството дали при това положение адвокат Деяна Стефанова заслужава тяхното
доверие и доверието на гражданите, които са ги избрали.
Гр. Варна, 07.11.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

