До Административен съд – Варна
ИСКАНЕ за защита срещу неоснователни действия
на администрацията на Административен съд – Варна, в частност
на служба „Съдебно деловодство“ и съдебен секретар Ангелина Георгиева
От Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум
за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна, иницииран с подписка от 2013г.,
чрез Юлиян Атанасов Чолаков, председател и представляващ
бул. „Владислав Варненчик“ 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО неоснователно преграждане на достъпа до информацията
в адм. дело № 502/2018г. от съдебното деловодство с аргумент, че
съдебен секретар Ангелина Георгиева не го давала
Правно основание: чл.250 ал.1 и сл. от АПК
Уважаеми Административен съдия,
На 03.06.2019г., около 16:00 часа, служителите в деловодството, по устно нареждане
на съдебния състав и ръководството на съда, задържаха адм. дело № 502/2019г. и не
предоставиха на представителя на инициативния комитет достъп до самото дело и
информацията в него в стаята за четене на делата, с оглед изрично изразеното желание за
извършване на справка за евентуална нерегламентирана подмяна на налични и добавяне
на липсващи документи след момента на приключването на съдебното дирене и
обявяването на делото за решаване по същество на 31.05.2019г.
Осуетената справка е необходима на инициативния комитет за подготвянето на
писмената защита в определения от съда неадекватно кратък срок, с оглед сложността на
делото – 7 дни от съдебното заседание, 5 от които вече са изтекли.
На 04.06.2019г., около 16:00 часа съдебното деловодство отново прегради достъпа
до информацията в адм. дело № 502/2018г. и осуети справката с аргумент, че съдебен
секретар Ангелина Георгиева работела по протокола от съдебното заседание и не го
давала. Информацията за това своеволно задържане на делото е от съдебния деловодител
Теодора Иванова, която е разговаряла лично със съдебния секретар. В този случай
административният секретар, съдебният състав и ръководството на съда бяха
неоткриваеми за съдебните деловодители, работещи на фронт-офиса на съда.
Ето защо МОЛЯ на основание чл.250 и сл. от АПК съдът да нареди на
Администрацията на Административен съд – Варна и в частност на служба „Съдебно
деловодство“ и съдебен секретар Ангелина Георгиева, да прекратят незабавно и
безусловно задържането на делото и преграждането на достъпа до самото дело и
информацията в него на представители на инициативния комитет.
Моля при определянето на допустимостта и основателността на искането да се вземе
предвид, че оспорените фактически действия не се основават на ЗСВ, ПАС или друг
нормативен или административен акт. Потвърждаването им постфактум би било в
противоречие на определения в ПАС ред за предоставяне на достъп до делата и принуда
за служителите да го нарушават, поради което такъв акт би бил недопустим и нищожен.
Настоящото искане е подадено по електронната поща, подписано с КЕП.
Доказателства за съществуването и представителството на инициативния комитет не
се представят, тъй като обстоятелствата са известни служебно на съда.

Гр. Варна, 05.06.2019г.

