До Върховния административен съд
по вх. № 78 /2008 г., седмо отделение
М О Л Б А
От Юлиян Атанасов Чолаков, представляващ
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
Бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, п.код 9004 гр. Варна

ОТНОСНО изпълнение на разпореждане и даване ход на
производството или уточнение и удължаване срока за изпълнението му

Уважаема госпожо Председател на седмо отделение,
На 26.01.2009 г. получих съобщение за разпореждане на председателя на седмо
отделение на ВАС от 21.01.2008 г., съгласно което в 7-дневен срок следва да представя
удостоверение за актуално състояние на сдружението, тъй като представеното решение по
ф.д. № 252 /2007 на Варненския окръжен съд (ВОС) не било актуално.
В изпълнение на разпореждането уточнявам следното:
А) Съгласно чл.151 т.1 от АПК към жалбата се прилага удостоверение за
съществуването и представителството на организацията – жалбоподател. Жалбата е
подадена с приложено заверено за вярност копие от решение № 1388 /13.02.2007 г. по ф.д.
№ 252 /2007 на ВОС, което напълно отразява актуалното състояние на съдебната
регистрация и представителната власт на сдружението.
Б) Приложено представям писмо изх.№ ИП – 1785 /09.12.2008 г. по описа на ВОС
като доказателство, че решение № 1388 /13.02.2007 по ф.д. № 252 /2007 на ВОС е
актуално и валидно. Писмото съдържа отговор на следните въпроси:
1. Какъв е срокът на валидност на решение № 1388 /13.02.2007 по фирмено дело №
252 /2007, както и на всяко аналогично решение, с което във ВОС е регистрирано юридическо лице
с нестопанска цел за общественополезна дейност?
2. Какъв е срокът на валидност на издаваните във ВОС удостоверения за актуално
състояние на съдебната регистрация на лицата по т.1?

В) В случай, че според председателя на седмо отделение на ВАС представените
доказателства са недостатъчни за удостоверяване съществуването и представителството
на сдружението – жалбоподател, МОЛЯ да се уточни колко актуално удостоверение или
решение за регистрация следва да представя, т.е., не по-рано от коя дата следва да са
издадени, за да се приеме, че разпореждането от 21.01.2009 г. е изпълнено, като се посочи
основанието за уточненото указание.
Уточнението е наложително, тъй като нормативната база не определя срок за
валидност на удостоверение за актуално състояние и на решение за съдебна регистрация.
Датата, не по-рано от която да е издадено, се определя за всеки отделен практически
случай от лицето или органа, изискващ представяне на такова удостоверение. В
конкретния случай това е председателят на седмо отделение на ВАС.
МОЛЯ във връзка с уточнението срокът за изпълнение на разпореждането от
21.01.2009 г. да бъде продължен.
Приложение: Копие от писмо изх.№ ИП – 1785 /09.12.2008 г. по описа на ВОС.
Гр. Варна, 30.01.2009 г.

С уважение: (

) Юлиян Чолаков/

