Чрез Административен съд – Варна
адм.д. № 3573 /2018г., XIV състав
До Върховния административен съд
ЧАСТНА ЖАЛБА
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
СРЕЩУ определение № 277 от 29.01.2019г. по адм.д. № 3573 /2018г. на АдСВ
Уважаеми Върховни съдия,
С горепосоченото определение съдът е прекратил производството с аргумент, че
„въпреки дадените от съда неколкократно указания, по делото не са представени
доказателства, които да установяват представителни права за Юлиян Чолаков в
качеството му на Председател на сдружението към днешна дата.“
Определението се обжалва на основание чл.209 т.1, 2 и 3 във връзка с чл.236 от
АПК по следните съображения:
1. Не отговаря на истината констатацията, че не били изпълнени дадените от съда
неколкократно указания за представяне на доказателства за представителни права за
Юлиян Чолаков по смисъла на чл.151 т.1 от АПК, не само защото „днешната дата“ не е
посочена от съда. В действителност всички указания на съда са изпълнени в срок, като са
представени общо три такива съдебни удостоверения, като с едното от тях самата съдия
Йова Проданова е удостоверила със собствения си подпис наличието на предствителна
власт на Юлиян Чолаков.
2. Никой съдия не може да черпи права, нито да събира държавни такси в полза на
съдебната власт в резултат от собствените си съдопроизводствени грешки или умишлени
нарушения, влючително чрез неоснователно и напълно безпричинно прекратяване на
производството.
Този основен принцип в правото се отнася и за съдия Йова Проданова.
Моля настоящата частна жалба да бъде администрирана от първоинстанционния
съд след произнасянето му по искането от 11.02.2019г. за уточняване/тълкуване на
разпореждане № 2094 от 07.02.2019г., определение № 277 от 29.01.2019г. и съобщенията
до представляващия СОПА, чието представителство съдът не цени, след което да ни бъде
дадена възможност да допълним и уточним частната жалба.

Гр. Варна, 11.02.2019г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

