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Относно уточняване на указанията на съда и искане за удължаване
на срока за тяхното изпълнение
Уважаеми Административен съдия,
Във връзка с дадената ни възможност да представим решение на общото събрание, с
което са избрани настоящият УС и председател на СОПА, моля на основание чл.170 ал.3
от АПК съдът да уточни отношението на това указание към необходимите доказателства
в производството по жалбата, като посочи ясно какво точно ще се доказва или проверява
по делото с този документ, а именно дали Административен съд – Варна оспорва
валидността на издадения от Окръжен съд – Варна официален удостоверителен документ
за съществуването и представителство на СОПА към 10.09.2018г. или става въпрос за
досадна фактическа грешка с оглед обстоятелството, че настоящият УС и председател на
УС са същите, каквито са били и към 10.09.2018г.
С оглед изложеното в молба с.д. 909 от 16.01.2019г., в нея е обърнато внимание, че
нормата на чл.151 т.1 от АПК и относимите указания на съда към СОПА са изпълнени,
поради което последвалите допълнителни указания са неадекватни и неразбираеми.
Ето защо повторно моля съдът да уточни какво са установили разпоредените на
02.01.2019г. служебни справки за актуалното състояние на СОПА, както и да посочи
конкретното основание за прекратяване на производството, за което сме предупредени,
за да не се налага да подаваме молба за определяне на срок при бавност.
В тази връзка моля всички определени от съда преклузивни срокове за изпълнение
на указания да бъдат удължени и съдът да обясни ясно и разбираемо относимостта на
тези указания към допустимостта и основателността на правния спор.

Гр. Варна, 18.01.2019г.
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