До Административен съд - Варна
адм. дело № 387 /2020г., Х състав
admdelovodstvo@gmail.com
МОЛБА
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
Относно предоставяне на копие от становище по Молба за определяне на срок
при бавност от 06.07.2020г. и бездействие по искане от 17.07.2020г. за издаване
на съдебни удостоверения
Уважаеми Административен съдия,
1. Видно от сайта на Върховния административен съд, на съдията – докладчик по
делото Марияна Ширванян е указано да представи незабавно становище по Молба за
определяне на срок при бавност на СОПА от 06.07.2020г., вх.№ 7794 от 07.07.2020г.
Дата:
Вх. номер:

16/07/2020
10120

Касае:
Вид:

Подател:
Адрес:
Относно:

Молба за определяне на срок при бавност по адм.д.№387/19г. на АС Варна

Други
Молба

ВАС Дело:

Посока:
Регистрирал:

Резолюция:

Да се изиска от АС - Варна незабавно копие от адм. дело № 387/2020 г., ведно със
становище на докладчика по искането на СОПА - Варна. 22.07.2020 г.

Зам. председател - II колегия
Илияна Георгиева Илиева

В тази връзка моля да ни бъде изготвено и предоставено сканирано копие от
становището, преди същото да бъде изпратено на ВАС, ведно с копие от делото.
Във връзка с извънредната епидемична обстановка, моля копието от становището да
ни бъде изпратено на адрес office@sopa.bg.
2. С Молба вх.№ с.д. 8435 от 17.07.2020г., във връзка с обжалването на Разпореждане
№ 7142 /09.07.2020г., сме поискали да ни бъдат издадени две съдебни удостоверения с цел
доказване на двоен стандарт при прилагане на нормативната уредба от съдия Марияна
Ширванян, нарушение на чл.8, ал.2 от АПК и конституционното изискване за точно и
еднакво прилагане на законите, включително с цел доказване на системно нарушение на
относими служебни задължения и нееднократни съдопроизводствени действия на
докладчика, уронващи престижа на съдебната власт и в ущърб на жалбоподателя.
До настоящия момент няма данни за произнасяне по това искане.
Подобно обструктивно поведение на съдията – докладчик Марияна Ширванян
е недопустимо и от закона, и от морала, и в стратегически план може да се отрази на
функционалния имунитет на всички съдии.
Гр. Варна, 24.07.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)

