До Административен съд – Варна
Адм. дело 2831 /2019г., VII състав
admcourt.vn@gmail.com
УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО изпълнение на разпорежданe № 13800/16.10.2019г.
Уважаеми господин Административен съдия,
Настоящата уточняваща молба и приложенията към нея са подадени по електронната
поща на адрес admcourt.vn@gmail.com, подписани с КЕП.
В изпълнение на първото и второто указание в разпореждането, приложено представям
разписка от 31.10.2019г. за платена 70 лева държавна такса по сметката на съда, от които
10 лева са по настоящото адм. дело 2831/2019г., както и удостоверение от Варненски
окръжен съд за съществуването и представителството на СОПА.
Във връзка с третото указание „- да преподпише подадената жалба“ обръщам
внимание, че съгласно чл.150 ал.1 т.8 от АПК, тя трябва да съдържа подпис на лицето, което
я подава. В случая жалбата е подадена по реда на чл.152 ал.1 от АПК по електронната поща
на адрес zdoi@varna.bg, постъпила е успешно в деловодната система на Община Варна на
10.10.2019г. в 17:05:00 часа с файл zh-zdoi-2-os-vrk-pravna_10-10-2019_signed.pdf, който е
подписан с валиден КЕП и е регистрирана с вх.№ ДОИ19000166ВН_003ВН/10.10.2019г.
Съгласно чл.152 ал.2 от АПК, отговорността за изпращането на жалбата на съда, а
съответно и тежестта за доказването на наличието или липсата на валиден КЕП, с който е
била подписана, е на органа. Това означава, че проверката на подписа по чл.150 ал.1 т.8 от
АПК – в случая КЕП, следва да се извърши върху постъпилия в деловодната система на
Община Варна файл zh-zdoi-2-os-vrk-pravna_10-10-2019_signed.pdf.
Ето защо моля съдът да изиска от ответника записан на технически носител
оригиналния файл, с който жалбата е постъпила в деловодната система на Община Варна на
10.10.2019г. в 17:05:00 часа, с оглед проверката му от системния администратор на съда за
наличието на валиден КЕП, в присъствието на съдията-докладчик и страните.
В тази връзка моля определеният от съда 7-дневен срок за изпълнение на тази част от
разпореждането от 16.10.2019г. да бъде продължен.
Приложения: Разписка за платена държавна такса и съдебно удостоверение.
Гр. Варна, 01.11.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

