ПРОТОКОЛ
Варненският административен съд, VІІ състав, в публично заседание
на осми януари две хиляди и двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОМЕО СИМЕОНОВ
секретар Румела Михайлова сложи за разглеждане докладваното от съдиятадокладчик административно дело № 2831 по описа за 2019 година.
На поименното повикване в 10.25 часа:
Жалбоподателят СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА
ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА (СОПА), с представляващ
Юлиян Атанасов Чолаков, редовно призован, явява се лично представляващия
Юлиян Чолаков.
Ответникът ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ВАРНА, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.
Представляващ Чолаков: Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че не съществуват процесуални пречки по хода, предвид
редовното призоваване на ответната страна, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА
Производството е образувано по жалба на Сдружение за оптимизиране
на правосъдието и администрацията – СОПА, с ЕИК 176143308, със седалище
и адрес за кореспонденция гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 133 бл.40
вх. А ап. 43, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков срещу мълчалив
отказ по част от Заявление вх. № ДОИ19000166ВН от 10.09.2019 г.
Представляващ Чолаков: Поддържам жалбата така, както е
депозирана.
Отказвам се от искането да се отваря представения диск за
удостоверяване наличието на квалифициран електронен подпис.
СЪДЪТ ДОКЛАДВА доказателствата, представени от ответника с
молба вх. № 15286/14.10.2019 г. – пълномощно в полза на адв. Росица
Николова, жалба рег. № ДОИ190000166ВН_003ВН от 10.10.2019 г., Заявление
рег. № ДОИ19000166ВН от 10.09.2019 г., Решение рег. №
ДОИ19000166ВН_001ВН от 24.09.2019 г. и известие за доставяне, от което е
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видно, че решението е получено от представляващия сдружението на
26.09.2019 г.
СЪДЪТ ДОКЛАДВА уточняваща молба от жалбоподателя, подадено
по e-mail, със с.д. № 16167/01.11.2019 г. с приложено към нея Съдебно
удостоверение изх. № 1298/05.02.2019 г. по ф.д. № 252/2007 г.
СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба от ответника с.д. № 17059/19.11.2019 г. с
приложен CD, на който е записан оригиналния файл, с който е постъпила на
10.10.2019 г. в 17.05 часа жалбата на СОПА по настоящото делото в
деловодната система на Община Варна.
СЪДЪТ ДОКЛАДВА становище с.д. № 197/08.01.2020 г. от
жалбоподателя с приложен към него договор за правна помощ и съдействие в
полза на адв. Ивайло Иванов по настоящото производство.
Представляващ Чолаков: Да се приемат докладваните доказателства.
Представям договор за правна помощ, подписан от мен и от адв. Ивайло Кънев
Иванов в оригинал. В представеното становище от адв. Кънев от 08.01.2020 г.
е допусната техническа грешка в адресната част, като за номер на делото е
изписано 2984/2019 г. Допусната е техническа грешка, като моля номера на
делото да се чете 2831/2019 г.
Твърдя, че пълномощното на адв. Росица Николова е със спорна
валидност, т.к. едното от основанията, на които е издадено е решение № 16617 на Общински съвет – Варна. Това решение отдавна не съществува в правния
мир. С това решение Общинския съвет през тази година упълномощава
тогавашния председател на Общинския съвет Борислав Гуцанов да извършва
някакви финансови действия, да упълномощава експерти, да им осигурява
финансиране. В този смисъл е това решение. С това решение е променен
правилника, ако не се лъжа чл. 88 от Правилника за дейността на Общинския
съвет тогава. Впоследствие тази точка от правилника е изменена и в момента
цитираната точка се отнася за осигуряване на жестомимичен превод по време
на заседанията на Общинския съвет и това е било до момента, докато тази
година последния Общински съвет отмени целия правилник, така че
основанието, което е посочено няма такова и в този смисъл валидността на
това пълномощно е спорно. Моля да не се приема като доказателство по тази
причина.
По представените доказателства и възраженията на жалбоподателя,
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото писмените доказателства от
жалбоподателя, представени с уточняваща молба с.д. № 16167/01.11.2019 г. Съдебно удостоверение изх. № 1298/05.02.2019 г. по ф.д. № 252/2007 г.
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ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото писмените доказателства от
ответника, съставляващи административната преписка, представени с молба
вх. № 15286/14.10.2019 г., а именно жалба рег. № ДОИ190000166ВН_003ВН
от 10.10.2019 г., Заявление рег. № ДОИ19000166ВН от 10.09.2019 г., Решение
рег. № ДОИ19000166ВН_001ВН от 24.09.2019 г. и известие за доставяне, от
което е видно, че решението е получено от представляващия сдружението на
26.09.2019 г., както и доказателствата към молба с.д. № 17059/19.11.2019 г. –
1 бр. CD.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото представения в днешното с.з. от
жалбоподателя договор за правна помощ в полза на адв. Ивайло Кънев Иванов.
ПРИЛАГА по делото становище с.д. № 197/08.01.2020 г. от
жалбоподателя.
По възраженията относно представеното по делото пълномощно на адв.
Росица Николова, съдът счита, че с оглед давността на издаването на
представеното по настоящото производство пълномощно и обстоятелството,
че понастоящем Общински съвет – Варна има различен състав съдът счита, че
следва да бъде изискано от председателя на ОбщС-Варна актуално към
настояща дата правновалидно пълномощно на определен от него процесуален
представител. Този извод се налага и от направените подробни възражения на
жалбоподателя, относно валидността на представеното по делото пълномощно
от Общински съвет – Варна. С оглед на изложеното СЪДЪТ УКАЗВА НА
ОТВЕТНИКА, че следва в 7-дневен срок от получаване на съобщението да
представи актуално към момента пълномощно на определен от него
процесуален представител по адм. дело № 2831/2019 г.
С оглед дадената възможност делото следва да бъде отложено за друга
дата и час, поради което СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.03.2020 г. от 09.20 часа, за
която дата и час жалбоподателят е уведомен в днешното с.з., а ответникът се
счита за редовно уведомен при условията на чл. 138 ал. 2 от АПК.
Да се изпрати съобщение до ответника във връзка дадените от съда
указания.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.40 ч.
СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
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