Чрез
председателя на 7-мо отделение на ВАС
по вх. № 1919 /03.02.2008 г.
До Върховния административен съд

М О Л Б А
за определяне на срок при бавност
от Юлиян Атанасов Чолаков

Бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, п.код 9004 гр. Варна

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВЕН СЪДИЯ,
С горепосочения вх.№ 1919 /03.02.2009 г. във ВАС е регистрирана жалба срещу
чл.73 ал.4 от Правилника за администрацията на Върховния административен съд, която
съм подал в качеството на физическо лице.
Председателят на 7-мо отделение на ВАС ЕЛЕНА ЗЛАТИНОВА е оставила без
движение производството с указанието да представя удостоверение за актуалното
състояние (УАС) на някакво неназовано сдружение, което УАС да било издадено не по
рано от 20.06.2008 г. съгласно някаква неизвестно кога и от кого утвърдена практика за 6месечна валидност на УАС. ( вж приложението)
Настоятелните ми телефонни обаждания до различни длъжностни лица във ВАС с
молба да съобщят на ЕЛЕНА ЗЛАТИНОВА за допуснатата от нея грешка останаха без
резултат, от което може да се направи основателния извод, че грешката не е случайна.
Ето защо МОЛЯ по реда на чл.256 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК
председателят на 7-мо отделение незабавно да даде ход на жалбата ИЛИ компетентният
съдия от ВАС да определи подходящ срок за образуването на административното дело и
определянето на съдия-докладчик, на когото да бъде предадено.
Имената на ЕЛЕНА ЗЛАТИНОВА са изписани с големи и удебелени букви с
разбирането, че така трябва да се изписват имената на съдиите, които
неоснователно забавят или преграждат пътя на закона към актовете на
администрацията с неотносими аргументи или пък безпричинно - просто така.
Приложение:
Регистрационната карта с текста на указанието до физическото лице да представи УАС.
Гр. Варна, 19.02.2009 г.

С уважение: (

) /Чолаков/

Регистрационна карта
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Дата:
Вх. номер:

03.02.2009
1919

Подател:
Адрес:

Юлиян Атанасов Чолаков

Акт:
Номер:
ВАС Дело:

Резолюция:
Разпореждане:

Касае:
Вид:

Акт
Жалба

гр.Варна бул."Владислав Варненчик"№133 бл.40 вх.А ап.43

чл.73 ал.4 от Правилника
за администрацията на
Върховния
административен съд
няма от 2008 г.

Издаден от:

ВСС

Посока:

Седмо отделение

Регистрирал:

Малина Паунова

БДв. Представеното писмо вх. № ИП- 1785/09.12.08г. на ВОС не установява
актуалност на данните по решението от 12.02.2007г. за регистрация на
сдружението. Определям нов 7-мо дневен срок за представяне на УАС, което
да не е издадено по рано от 20.06.2008г., съгласно утвърдената практика за 6месечна валидност на УАС. - 06.02.2009г. /ведно с вх. № 78/05.01.9г/
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