До Административен съд – Варна
Адм. дело № 3573 /2018г., XIV състав
УТОЧНЯВАЩА 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 изпълнение на указания в определения от съда срок

Уважаеми Административен съдия,
I. В изпълнение на разпореждане № 993 от 22.01.2019г. и при спазване на
определения в него 7-дневен срок, останал непроменен по силата на обективираното в
разпореждане № 1667 от 31.01.2019г. изрично неуважение на искането ни за удължаване,
приложено представям две удостоверения с актуални данни за валидна процесуална
легитимация и представителна власт на Юлиян Чолаков към датата на подаването на
жалбата 28.12.2018г. и към 31.01.2019г.
II. Заявявам, че поддържам молбата с вх.№ 1672 от 28.01.2019г., с оглед
нищожността, а не само неправилността, на постановеното постфактум определение
рег.№ 277 от 29.01.2019г.
Обстоятелството кога и дали тази молба е докладвана е неотносимо, тъй като от
момента на нейното регистриране в деловодната система, същата е служебно известна на
съдията – докладчик. Недопустимо е и от закона, и от морала, съдия Йова Проданова да
се оправдава с деловодителя за собственото ѝ незаконосъобразно до степен на
нищожност своеволно прекратително определение, постановено прибързано - при
неизтекли срокове за изпълнение на указания, спешно - в извънработно време и без
съобразяване с регистрирания в деловодната система новопостъпил документ.
С оглед процесуална икономия и избягване на заплащането на държавна такса за
частна жалба, и предвид очевидната процесуална изрядност на страната – жалбоподател,
моля нищожността на прекратителното определение да бъде установена, обявена и
съобразена служебно от горестоящия съд, със съответните процесуални последици
Приложения - преписи:
1. Издадено от Окръжен съд – Варна удостоверение изх. № 1298 /05.02.2019г.
2. Издадено от Административен съд – Варна удостоверение изх. № 457 от
31.03.2019г., доказващо официално признатото от съда актуално и легитимно
процесуално представителство на Юлиян Чолаков към тази дата.
Гр. Варна, 05.02.2019г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

