До Административен съд – Варна
Адм. дело № 3573 /2019г., XIV състав
admcourt.vn@gmail.com
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 изменение на Решение № 2423 от 12.12.2019г. по адм. дело
№ 3573/2019г. на Административен съд – Варна в частта му за разноските
Уважаеми Административен съдия,
Моля на основание: чл.248, ал.1 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК да измените
Решение № 2423 от 12.12.2019г. в частта му за разноските, като не присъждате
разноски в полза на ответника, по следните съображения.
Независимо от относимото произнасяне на съда в с.з. на 19.09.2019г., видно от
представеното по делото пълномощно, процесуалният представител на ответника е
упълномощен да представлява НАП и изпълнителния директор, но не и директора
на ТД на НАП Варна по настоящото дело.
За сравнение, аналогични са служебно известните на съда случаи с
юрисконсултите в Община Варна - процесуални представители по съдебните дела
със страна секретарят на общината в качеството му на ответник като лице по чл.28
от ЗДОИ. В делата с ответник секретарят на общината съдът признава само
специални пълномощни, а не общите пълномощни, с които юрисконсултите са
упълномощени да представляват кмета или общината. В настоящото дело съдът
няма основание да изменя тази трайна практика, която е практика и на ВАС.
Освен това, от протоколите от с.з. на 19.09.2019г. и 18.11.2019г. по настоящото
дело е видно, че съдът не е докладвал искане за присъждане на разноски,
процесуален представител на директора или на ТД на НАП Варна не се е явявал в
с.з. и процесуално представителство не е извършено.
С оглед, че делото е с ниска правна сложност, ако все пак съдът приеме
пълномощното за редовно, искането за присъждане на разноски за направено и
процесуалното представителство за извършено, в такъв случай моля да присъдите
разноски в нормативно определения минимален размер от 50 лева.

Гр. Варна, 02.01.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков

