Чрез Административен съд – Варна
адм. дело № 387 /2019г.
До Върховния административен съд
МОЛБА за определяне на срок при бавност
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 извършване на действията по чл.152 от АПК.
Правно основание: чл.255, 256 и 257 ГПК във вр. с чл.144 АПК и чл.127 ал.1 АПК
Уважаеми господин Председател на ВАС,
Адм. дело № 387/2019г. на Адм. съд – Варна е образувано на 06.02.2020г. по жалба
срещу Решение № 13/13.01.2020г. за отказ по заявление вх.№ П-0012 от 31.12.2019г. на
СОПА, адресирано до Председателя на Адм. съд – Варна съдия Елена Янакиева.
Със заявлението е поискана информация относно обстоятелството дали закритото
заседание по адм.д. № 3302 /2019г. на Адм. съд – Варна, в което съдия Елена Янакиева е
постановила определение № 3164 от 16.12.2019г., се е състояло в сградата на съда или на
друго място и на кое точно място, предвид нейното отсъствие на тази дата.
С оглед предмета на делото, почти всички съдии в този съд са се отвели. Но дори и
най-смелата сред тях – съдия Марияна Ширванян, авторка на донос срещу активно
ползващи ЗДОИ граждани и НПО, и уникално-непризнаваща удобството на КЕП, дори и
тя не се е осмелила да задължи административния си ръководител да изпрати на основание
чл.152 ал.2 от АПК на съда жалбата, (подадена надлежно по реда на ал.1 чрез органа, издал
оспорения акт) заедно със заверено копие от цялата преписка по издаването на акта, като
уведоми и подателя за това. Съдия Елена Янакиева вече над 5 месеца погазва определения
в чл.152 от АПК ред за администриране на жалбата, от което може да се направи
предположението, че се действа в недопустимо съсловно съгласуване и съучастие.
Ето защо моля съдът да извърши незабавно посочените по-горе неизвършени
действия по чл.252 от АПК и ни уведоми за това, за да се смята настоящата молба за
оттеглена или същата да бъде изпратена на ВАС за определяне на подходящ срок за това.
Гр. Варна, 06.07.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)

