До Административен съд – Варна
admcourt.vn@gmail.com
ИСКАНЕ
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
За защита срещу забраната от съдия Мария Симеонова Ганева да се дава информация
за входящия номер на документ и дали същият е регистриран във входящия дневник
Иска се:
1. Безусловно прекратяване на забраната на осн. чл.250 и сл. във вр. с чл.21 ал.4 от АПК.
2. Регистриране, ако документът по т.1 не е регистриран при административния орган.
Уважаеми Административен съдия,
Настоящото искане се предявява с убеждението, че Административен съд – Варна
не е детската градина, а новоназначената за зам.-председател Мария Ганева не е
госпожата. С оглед естеството на казуса, моля всички съдии в този съд да се отведат.
Защото дори злоупотребите и корупцията да са труднодоказуеми, невежеството и
мракобесието пак не трябва да вземат връх над професионализма.
Предмет на правна защита по чл.250 и чл.256 от АПК са задълженията на
административен орган (АО) за фактически действия, включително приравнените по чл.21
ал.4 от АПК ИАА и административни услуги, за които не се изисква воляизявление.
Поводът за исканата от съда защита е абсурдната забрана на съдия Мария Ганева да
бъде предоставена справка дали е регистриран и за входящия номер, с който е регистриран
входящият документ, постъпил в съда по електронната поща на 09.08.2019г. в 16:24:46 часа.
Документът е адресиран до председателя на съда в качеството му на АО, получен е,
но липсва потвърждение за получаването му по смисъла на чл.34 ал.2 от Закона за
електронното управление (ЗЕУ). Тази е причината за поисканата справка.
На 16.08.2019г., след два телефонни разговора със съдебен секретар Веселка Крумова
стана ясно, че именно съдия Мария Ганева е забранила да се дава информация за входящия
номер на този документ, както и дали същият е регистриран във входящия дневник на съда
и докладван на АО, с оглед изпълнение на задълженията му по чл.152 ал.2 и 3 от АПК.
Търсещите съдебна защита в Административен съд – Варна обаче не сме децата
в детската градина, а новоназначената зам.-председателка на съда не е госпожата.
Съдия Мария Ганева трябва много да си е повярвала, ако си мисли, че от нейното
началническо волеизявление зависи дали постъпилият подписан с КЕП документ да се
регистрира, както и да се даде справка на страната дали подаденият документ е регистриран,
в кой дневник и с какъв входящ номер, както и данните за дата, час, минута и секунда при
отчитане на часовата зона, с оглед удостоверяването на времето за настъпването на факт с
правно и техническо значение по смисъла на чл.6 ал.2 от ЗЕУ.
Не е ясно дали тази неадекватна и абсурдна за 2019г. забрана се дължи на невежество,
лична неприязън или нещо друго, но е действано по професионално недопустим дори и за
студент по право начин. Неясен остава въпросът за мотивацията и експертните и моралноетични качества на съдия Мария Ганева, освен ако назначаването ѝ на ръководна длъжност
е кариерен бонус за предрешаването на казуса за Референдума за Морската градина и
крайбрежната зона на град Варна в полза на „Холдинг Варна“ АД, ПП „ГЕРБ“ и останалите
ангажирани партии, чрез отклоняването на всички доказателствени искания по адм. дело
№ 502 от 2018г., финализирано с нейното откровено клеветническо изявление:
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„С оглед обстоятелство, че в днешното съдебно заседание съдебният състав
предостави многократна възможност на подателя на жалбата да сезира съдебния
орган с всички свои доказателствени искания, пасивността на пълномощника да
упражни ефективно и добросъвестно своите процесуални права по защита на
интересите на Инициативния комитет …“
Желанието на съдия Мария Ганева да не се предоставят точни данни (дата, час, минута
и секунда при отчитане на часовата зона) за времето за настъпването на факт с правно и
техническо значение по смисъла на чл.6 ал.2 от ЗЕУ намира логично обяснение и във факта,
че на 05.04.2019г. тя е успяла да председателства с.з. по едноинстанционното адм.д. № 3420
от 2018г. и постанови съдебно решение по същото, за да си подготви сама „правното
основание“ за отхвърлянето с определение още същия ден на искането за запазване на
поредните дискредитиращи я звукозаписи от съдебни заседания с манипулирани
протоколи, какъвто е и случаят с протокола от с.з. на 31.05.2019г. по адм. дело № 502 от
2018г., с което е заслужен – предполагам, обещаният ѝ задкусно кариерен трамплин.
На 05.04.2019г. обаче съдия Ганева е действала светкавично, за да оправдае спешното
унищожаване на компрометиращите я звукозаписи от с.з. по адм.д. № 3420 от 2018г., а не
от признателност, благодарност или съпричастност към общественополезната дейност на
СОПА срещу неадекватните и безотговорни действия на администрацията на НАП,
проличали и при изтичането на данните на над 5 млн. български граждани.
Разбира се, съдия Мария Ганева едва ли може да реализира и замете следите от
деянията си, ако не среща съсловна подкрепа. Илюстрация за това е забележителният
лайтмотив в Постановление изх.№ 1477/2019г. от 11.07.2019г. на прокурор Петър Белчев от
Специализираната прокуратура по повод сигнала с данни за извършено от нея престъпление
по служба, а именно, че: „преписката може да бъде решена без проверка по случая“ ... (?)
Именно затова злоупотребите са труднодоказуеми, но въпреки това невежеството
и мракобесието пак не трябва да вземат връх.
По доказателствата: Моля да бъдат изискани сведения от съдебен секретар Веселка
Крумова или тя да бъде призована по месторабота за свидетел по делото, ако процесният
документ не е регистриран при АО и се стигне до производство по чл.256 и сл. от АПК.
ИСКАНЕ. С оглед гореизложеното, моля на основание чл.250 и сл. във връзка с чл.21
ал.4 и чл.146 т.1, 3, 4 и 5 от АПК съдът да нареди на АО безусловно прекратяване на
наложената от съдия Мария Ганева забрана да се дава справка дали постъпилият на
09.08.2019г. в 16:24:46 часа в администрацията на АО входящ електронен документ е
регистриран във входящия дневник или друг регистър в съда, както и за входящия номер, с
който е регистриран, включително данните за датата, часа, минутата и секундата при
отчитане на часовата зона, с оглед удостоверяването на времето за настъпването на този
факт с правно и техническо значение по смисъла на чл.6 ал.2 от ЗЕУ.
Ако документът не е регистриран при АО, моля на основание чл.256 във връзка с чл.21
ал.4 и чл.146 т.1, 3, 4 и 5 от АПК председателят на съда или неговият виновен заместник да
бъдат осъдени да го регистрират.
Моля да ни бъдат присъдени и направените разноски, като се вземе предвид, че
именно АО с поведението си е дал повод за завеждането на делото.
Приложения: Копие от Постановление изх.№ 1477/2019г./11.07.2019г. и документът,
постъпил по електронната поща на съда на 09.08.2019г. в 16:24:46 часа в оригинал, ведно с
доказателство за съществуването и представителството на ищеца СОПА, подписани с КЕП.

Гр. Варна, 19.08.2019г.
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