До Административен съд – Варна
адм. дело № 2163 от 2019г., XVII състав
admcourt.vn@gmail.com
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 допълване на разпореждане № 10688 / 31.07.2019 г.
Уважаеми Административен съдия,
С уточняваща молба, постъпила в съда по електронната поща на 31.07.2019г. в 14:58ч.
и отразена в разпореждането, чието допълване се иска, сме уточнили, че едновременно с
искането за защита по реда на чл.250 и сл. от АПК, на основание чл.146 от АПК оспорваме
за нищожност и/или друг вид незаконосъобразност съответния акт, ако ответникът
представи такъв като доказателство за правното основание за извършване на фактическите
действия „резитба на клони и дървесни видове“ именно през летния сезон. В тази връзка
сме поискали съдът да изиска данни за съответната обосновка, като преди постановяването
на разпореждането по чл.253 от АПК да ни бъде дадена възможност за становище по
представените доказателства от ответника.
Ответникът е представил две възлагателни писма, които са регистрирани в 14:26ч.,
но впоследствие съдът не се е произнесъл по тяхното оспорване, нито по искането за
изискване на данни за обосновката резитбата да се извършва именно през летния сезон,
нито по специалното искане преди постановяването на разпореждането по чл.253 от АПК
съдът да ни даде възможност да изразим становище по представените от ответника
доказателства за правното основание за фактическите действия.
Ето защо моля разпореждане № 10688 /31.07.2019г. да бъде допълнено и/или
поправено с произнасяне по непроизнесените искания до съда, включително по
оспорването на възлагателните писма с оглед, че именно тяхната валидност е решаваща.
ОСОБЕНО ИСКАНЕ:
С оглед разпоредбата на чл.254 ал.1 от АПК, както и поради съмнението ни за
злоупотреби в Адм. съд – Варна, включително чрез антидатиране, моля съдът да посочи
момента на вписване и момента на присъединяване на разпореждане № 10688 /31.07.2019г.
към деловодната система (програма „САС – съдебно деловодство“) – дата, час и минути,
както и данни за длъжностното лице или длъжностните лица, които са ги извършили.

Гр. Варна, 01.08.2019г.

