ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 10575 / 17.08.2018g., гр. Варна
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА, четиринадесети състав, в
закрито заседание на седемнадесети август две хиляди и осемнадесета година,
в състав:
СЪДИЯ: ЙОВА ПРОДАНОВА
като разгледа докладваното от съдията административно дело № 1944 по
описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид:
Производството е образувано по жалба от Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията, със седалище гр.Варна, ЕИК 176143308, чрез
Юлиян Атанасов Чолаков, с адрес гр.Варна, бул.“Владислав Варненчик“ №133,
бл.40, вх.А, ап.43, срещу Мълчалив отказ по част от Заявление вх.№ 94-00-41 от
5.05.2018 година на МРРБ.
С Разпореждане № 12044 от 02.08.2018 година съдът е указал на
жалбоподателя в 7 дневен срок от съобщението да представи доказателства за
актуално състояние, включително за представителната власт на лицето, подало
жалбата Юлиян Чолаков.
С молба вх.№ 14246 от 08.08.2018 година, подадена чрез Юлиян Чолаков, от
името на сдружението е направено изявление, че доказателства за актуално
състояние на регистрацията на сдружението е представено с молба с.д.12908 от
13.07.2018 година, като след 21.12.2016 година не са вписвани промени в
наименованието и представителните органи, не е подавано и заявление за
пререгистрация предвид срока, в който тя следва да бъде направена – до 31.12.2020
година. С ново разпореждане от 09.08.2018 година на жалбоподателя е дадена нова
възможност да представи в указан срок доказателства за представителната власт на
Юлиян Чолаков, респ. за представляващите по лица. С уточняваща молба от
10.08.2018 година Юлиян Чолаков е заявил от името на сдружението, че указанията
в разпореждане №12044 от 02.08.2018 година са изпълнени с молбата с.д.14246 от
08.08.2018 година.
Представеното с молба с.д.12908 от 13.07.2018 година съдебно
удостоверение по фирмено дело № 252/2007 година, изх.№11875 от 23.12.2016
година установява, че към датата на издаването му сдружението се управлява от
Управителен съвет и се представлява от неговия председател Юлиян Чолаков.
Изготвената в изпълнение на разпореждане №12319 от 09.08.2018 година справка
в Търговския регистър не установява наличието на регистрация на Сдружение за
оптимизиране на правосъдието и администрацията, със седалище гр. Варна,
справката по партида на юридическо лице в Министерството на правосъдието
установява, че членовете на управителния съвет на сдружението, включително
неговия председател Юлиян Чолаков са с мандат, който е изтекъл на 08.12.207
година.

При установените факти на изтекъл мандат на управителния орган на
сдружението и изричните изявления в молбите от 08.08.2018 година и 10.08.2018
година на лицето, подало жалбата от името на сдружението, че счита за изпълнени
указанията на съда, както и че след м. декември 2016 година не са вписвани
промени в наименованието и представителните органи на сдружението, съдът
намира, че настоящото производство е образувано по жалба, подадена до съда от
лице без представителна власт, което не може да ангажира сдружението с
процесуални действия. Отсъствието на процесуална легитимация за Юлиян
Чолаков като Председател на Управителния съвет на сдружението обуславя
недопустимост на образуваното съдебно производство, което следва да бъде
прекратено, като бъде отменено разпореждане № 12035 от 02.08.2018 година за
насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание.
При изложените съображения, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ Разпореждане № 12035 от 02.08.2018 година за насрочване на
делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 01.10.2018 година от 14.30
часа.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.1944/2018 година по описа на
Административен съд – Варна, образувано по по жалба от Сдружение за
оптимизиране на правосъдието и администрацията, със седалище гр.Варна, ЕИК
176143308, чрез Юлиян Атанасов Чолаков, с адрес гр.Варна, бул.“Владислав
Варненчик“ №133, бл.40, вх.А, ап.43,, срещу Мълчалив отказ по част от Заявление
вх.№ 94-00-41 от 5.05.2018 година на МРРБ.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен
съд с частна жалба в 7 /седем/ дневен срок от съобщението до страните.

СЪДИЯ:

