ДО Административен съд – Варна
Адм.дело № 4041 /2-13г., XXIX състав
УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
представлявано от Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес: бул.„Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

Уважаеми Административен съдия,
В изпълнение на разпореждане № 5654 от 26.11.2013г.посочвам следното:
1. Заповед № 1008 от 09.04.2009г. се оспорва в частта по нейната т.2 по
съображенията за незаконосъобразност, посочени в жалбата. При отмяна на т.2
останалите относими точки отпадат самостоятелно като логична законова последица от
отмяната на „такса дòбър ден“. Не се оспорва т.4 от заповедта, тъй като тя засяга
длъжниците по наказателни постановления и е неотносима към „такса дòбър ден“.
2. Искането е оспорената Заповед № 1008 от 09.04.2009г. да се отмени в частта по
нейната т.2, за да отпадне и „такса дòбър ден“ със съответните законови последици,
които следва да се уредят от административния орган.
3. В частта за държавната такса по сметката на Административен съд – Варна
IBAN: BG 29 UNCR 96603146293516, BIC: UNCRBGSF в Uni Credit Bulbank клон
Варна, представям копие от разписка за платени 40 лева, от които 10 лева са ДТ по
адм. дело № 4000/2013г., 10 лева са ДТ по адм. дело № 4004/2013г., 10 лева ДТ по
адм. дело № 4016/2013г. и 10 лева са ДТ по настоящото адм. дело № 4041/2013г.

4. В частта за държавната такса по сметка на „Държавен вестник“ за съобщаването
на оспорването на основание чл.188 от АПК, отнасящ се за оспорване на подзаконови
нормативни актове посочвам следното:
Тъй като кметовете нямат правомощия да издават подзаконови нормативни актове,
издадената от кмета на община Варна Заповед № 1008 от 09.04.2009г. не може да бъде и
не е подзаконов нормативен акт, поради което оспорването
не следва да бъде
съобщавано в „Държавен вестник“ на основание чл.188 от АПК.
В случай, че съдът приеме Заповед № 1008 от 09.04.2009г. за общ административен
акт, в такъв случай моля да ни бъде даден срок за внасяне на такса в размер на 20 лева
по сметка на „Държавен вестник“ на основание чл.181 от АПК.
5. В частта за съществуването и представителството на СОПА - ЕИК по БУЛСТАТ
176143308 посочвам, че тези данни са служебно известни на съда от Централния
регистър за ЮЛНЦ при МП. Допълнително представям копие от решение №5 от
11.01.2013г. по фирмено дело № 252 /2007г. по описа на Окръжен съд – Варна.
Гр. Варна, 04.12.2013 г.

С уважение: . . . . . . ./Юлиян Чолаков/

