До Административния ръководител - Председател на Административен съд – Варна
Елена Янакиева
Във връзка с вх.№ ЖСП-0011 и изх.№ ИП-0480 от 22.08.2019г.

УТОЧНЕНИЕ
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 Янакиева,
Във връзка с уведомително писмо изх.№ ИП-0480 от 22.08.2019г., с което е определен
срок на сигналоподателя да уточни по аргумент от чл.119 ал.1 от АПК за какви
незаконосъобразни действия или бездействия на ръководени или контролирани от
Председателя на съда органи или длъжностни лица се съобщава, уточнявам следното.
Съгласно чл.93 от ЗСВ, председателят осъществява общо организационно и
административно ръководство на съда, като разпорежданията му във връзка с
организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.
Конкретните действия, предмет на сигнала, са описани в самия сигнал, а именно, че:
На служителите в служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ при Адм. съд –
Варна са им били нужни 6 (шест) дни, за да Ви донесат и връчат на горния етаж препис от
Разпореждане № 11172 от 13.08.2019г. по адм.д. № 2293 от 2019г., а за придвижването на
същия препис до аналогичната служба при Окръжен съд – Варна и връчването му на СОПА
са се оказали достатъчни общо 2 дни. По този начин ръководен и контролиран от Вас
служител е саботирал и обезсмислил във Ваша полза определените от законодателя и
съдията-докладчик различни срокове за изпълнение – съответно 3 и 7 дни.
Обръщам внимание, че в чл.119 ал.1 от АПК се говори за съобщаване на
незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия, а не само на
незаконосъобразни. Сигналът е за несправедливост, извършена поради нечия небрежност
или по Ваше лично разпореждане, но която Ви дава допълнително предимство в
съдебния процес и се добавя към неотвеждането на съдията-докладчик, въпреки че Вашите
разпореждания във връзка с организацията на работата на съда са задължителни и за него.
В случая е въпрос на проверка и преценка от органа, а не от сигналоподателя, дали
сигналът е за незаконосъобразни или нецелесъобразни действия на служител от служба
„Връчване на призовки и съдебни книжа“ при Адм. съд – Варна и дали по аргумент от
чл.113 от АПК сигналът може да бъде решен от Председателя на съда, ако самият той е
разпоредил действията на ръководените от него служители, предмет на сигнала.

Гр. Варна, 27.08.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

