До Административен съд – Варна
Адм. дело № 3573 /2018г., XIV състав

МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО издаване на съдебно удостоверение и удължаване срока за изпълнение
на Разпореждане № 868 от 18.01.2019г. и № 993 от 22.01.2019г. в тази връзка

Уважаеми Административен съдия,
С горепосочените две разпореждания на жалбоподателя е указано да представи
доказателства за процесуална легитимация на представляващия Юлиян Чолаков към
датата на подаване на подписаната от него жалба, които се съхраняват в Окръжен съд –
Варна. Ето защо моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, въз основа на което да
се снабдим от Окръжен съд – Варна с друго такова, от което да са видни вписаните имена
на лицата, заемали в Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
със седалище гр. Варна, ЕИК 176143308, регистрирано по фирмено дело № 252 по
фирмено дело № 252 от 2007г. по описа на съда, длъжностите председател на
сдружението, председател на управителния съвет и представляващ сдружението съгласно
устава на сдружението и ЗЮЛНС към дата 28.12.2018г. и в периода след тази дата до
датата на справката, както и последните вписани данни за предмета на дейност, целите и
средствата за тяхното постигане съгласно устава на сдружението, както и имат ли
свободен служебен достъп до тези данни съдиите при Административен съд – Варна
С доказателството ще се доказва, че към 28.12.2018г. и в периода след тази дата,
други членове на СОПА не са заемали горепосочените длъжности с еднолична
представителна власт. Тоест, че представеното на съда и налично по делото
удостоверение по смисъла на чл.151 т.1 от АПК за съществуването и представителството
на организацията – жалбоподател с дата 20.09.2018г. е актуално и валидно, както и
относимостта на чл.155 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК към исканите доказателства.
В тази връзка и с оглед, че срокът за изпълнение на едното от двете разпореждания
изтича днес 30.01.2019г., а на другото на 05.02.2019г., моля сроковете за изпълнение да
бъдат продължени с технологичното време, необходимо за издаването на исканото
удостоверение от Окръжен съд – Варна и представянето му по настоящото дело.
Гр. Варна, 30.01.2019г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

