До Председателя
на Административен съд – Варна
admcourt.vn@gmail.com
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 предоставяне на копие от звукозаписа от с.з. на 26.11.2019г.
по адм. дело № 2780 /2019г., XVI състав
Уважаема госпожо Председател на Административен съд - Варна,
В изпратеното на ВАС становище изх.№ 5349 от 09.12.2019г. по молба за определяне
на срок при бавност с.д. 18144 от 06.12.2019г. докладчикът съдия Красимир Кипров твърди,
че „молбата съдържа клеветнически твърдения, установяването на които би било
предмет на друго производство“.
Това невярно твърдение за наличието на клеветнически твърдения не само подвежда
ръководството на ВАС във връзка с правилното решаване на молбата, но самото то е
клеветническо, тъй като уронва престижа на сдружението и подкопава моя личен авторитет.
Нещо повече. Именно чрез унищожаване на уличаващ звукозапис от съдебно заседание
по адм. дело № 1602 /2012г. ръководството на съда „оневини“ съдия Марияна Бахчеван за
наложените от нея абсурдни 4800 лв глоби за обида на съда чрез искане за отвод и забавяне
на хода на делото чрез молба за определяне на срок при бавност (!), които глоби сегашното
ръководство на съда събира активно чрез ЧСИ.
Именно чрез унищожаване на уличаващ звукозапис от съдебно заседание по адм. дело
№ 502 /2018г. ръководството на съда „оневини“ съдия Мария Ганева не само за действията
ѝ, неотразени в манипулирания протокол и предрешили делото, но и за наложените ми от
нея две глоби по 100 лв, потвърдени от ВАС именно поради отнетата ми възможност да се
защитя чрез унищожаването на звукозаписа от заседанието, които несправедливи глоби сега
ръководството на съда също събира активно, след като не само „оневини“, но дори и
бонифицира кариерно съдия Мария Ганева с длъжността зам.-председател на съда.
Ето защо моля да ни бъде предоставено копие от звукозаписа от с.з. на 26.11.2019г. по
адм. дело № 2780 /2019г., XVI състав, за да можем сдружението и аз лично да се защитим от
поредната атака срещу дейността ни с активното участие на ръководството на съда,
включително чрез безпринципно унищожаване на уличаващи звукозаписи, на които са
документирани действителните събития от съдебни заседания с манипулирани протоколи.
Гр. Варна, 12.12.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

