МОЛБА
До Административен съд – Варна
адм. дело 2146/2020г., XVIII състав
admdelovodstvo@gmail.com
ОТНОСНО осигуряване от съда на равенство на страните в съдебния процес
СИГНАЛ (допълнение)
до Инспектората към Висшия съдебен съвет
ivss@inspectoratvss.bg
ОТНОСНО допълнение към сигнал вх. 26058/22.10.2020г. по опис на ИВСС
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
Уважаема госпожо Административен съдия,
Уважаема госпожо Главен инспектор, уважаеми Инспектори,
Файлът с настоящите молба и сигнал-допълнение е изпратен по е-поща на адреси
admdelovodstvo@gmail.com, ivss@inspectoratvss.bg, подписан с КЕП.
В разпореждане № 11375/16.10.2020г. съдът е констатирал, че жалбата на СОПА е
подписана с електронен подпис на физическото лице Юлиян Чолаков, а не от сдружението
и е указал отстраняването на тази спорна нередовност.
Съдът обаче не е констатирал, че представените от ответника с молба с рег.№ с.д. 12664
от 15.10.2020г. електронни документи, както и самата молба, не са подписани от юрк Милена
Стайкова-Беличенова от КЧСИ с КЕП (квалифициран електронен подпис) и съответно, не е
указал отстраняването на този очевиден пропуск, ако не е тотално безхаберие, относно
липсата на валидно удостоверение за професионален или какъвто и да е КЕП.
Това означава, че към ответника – КЧСИ е налице специално отношение и, че съдът не
е безпристрастен. Отделен е въпросът, че съдът бездейства и не се произнася по искането на
СОПА за конституиране на друг ответник – Председателят на Съвета на КЧСИ.
Тоест, налице е нарушение на чл.121, ал.1 от Конституцията, съгласно който
съдилищата осигуряват равенство на страните в съдебния процес.
По делото обаче липсват доказателства не само за наличието на професионален КЕП на
автора на молбата с рег.№ с.д. 12664/15.10.2020г. от името на титуляра КЧСИ, но и на автора,
и на изпращащия съобщението до КЧСИ от името на титуляра Адм. съд – Варна.
По този повод е казано: „Защо виждаш сламката в окото на брат си, а не
забелязваш гредата в своето око?“
Ето защо МОЛЯ съдът да предприеме необходимите действия и ни уведоми за
извършените такива за премахването на двойния стандарт и осигуряването на равенство на
страните в съдебния процес.
Уважаема госпожо Главен инспектор, уважаеми Инспектори,
Моля при проверката на данните в сигнал вх. 26058/22.10.2020г. по описа на ИВСС, да
бъдат проверени и гореизложените данни за системно погазване от определен тесен кръг
съдии в Адм. съд – Варна на конституционното изискване за осигуряване от съдилищата на
равенство на страните в съдебния процес, когато става въпрос за входящи и изходящи
електронни документи.
Гр. Варна, 22.10.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)

