До Административен съд - Варна
адм.д. № 364/2020г., admdelovodstvo@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 издаване на съдебни удостоверения и удължаване на срок
Уважаеми Административен съдия,
Във връзка с изпълнение на Разпореждане № 7347/14.07.2020г. по адм.д.№ 364 от
2020г., както и с цел доказване на двоен стандарт при прилагане на нормативната уредба,
нарушение на чл.8, ал.2 от АПК и конституционното изискване за точно и еднакво
прилагане на законите, включително на системно нарушение на относими служебни
задължения и нееднократни съдопроизводствени действия на съдията-докладчик,
накърняващи престижа на съдебната власт:
I. Моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, въз основа на което да се
снабдим от Висшия съдебен съвет с друго такова, от което да е видно възможно ли е
физическо лице, представляващо юридическо лице, да използва за електронна
идентификация по смисъла на чл.3, т.1, предл.3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 личния си
сертификат за физическо лице (удостоверение за КЕП на физическо лице по смисъла на
чл.13, ал.3 от ЗЕДЕУУ и чл.3, т.12 от Регламент (ЕС) № 910/2014), за да подписва и подава
от името на представляваното юридическо лице по електронен път документи, адресирани
до органи на съдебната власт, в частност до Административен съд – Варна, включително
по дела с докладчик съдия Марияна Димитрова Ширванян, в условията на извънредна
епидемична обстановка заради коронавируса, както и в условията на нормална обстановка.
II. Моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, въз основа на което да се
снабдим от ответника по делото – Председателя на Административен съд – Варна с друго,
съдържащо данни за следните обстоятелства:
1. Датата и часа на постъпване на жалбата при Председателя на Административен съд
– Варна в качеството му на орган – ответник и входящия номер, с който е регистрирана.
2. Датата на изпращането на жалбата от органа на съда, заедно със заверено копие от
цялата преписка; датата и часа на постъпването на жалбата в деловодство на съда и
входящия номер, с който е регистрирана в деловодната система.
3. Възможно ли е физическо лице, представляващо юридическо лице, да използва за
електронна идентификация по смисъла на чл.3, т.1, предл.3 от Регламент (ЕС) № 910/2014
личния си сертификат за физическо лице (удостоверение за КЕП на физическо лице по
смисъла на чл.13, ал.3 от ЗЕДЕУУ и чл.3, т.12 от Регламент (ЕС) № 910/2014), за да
подписва и подава от името на представляваното юридическо лице по електронен път
документи, адресирани до Административен съд – Варна или неговия председател,
включително по дела с докладчик съдия Марияна Ширванян, в условията на извънредна
епидемична обстановка заради коронавируса, както и в условията на нормална обстановка.
4. Съдия Марияна Ширванян, в качеството на съдия-докладчик, приемала ли е по
дела, в които СОПА не е страна, изпратени по електронен път документи, например от
НАП, подписани или неподписани с електронен подпис.
5. Съдия Марияна Ширванян нареждала ли е да бъдат изпращани по електронен път
съобщения на СОПА с указания по настоящото дело, подписани или неподписани с
електронен подпис, но без уведомяване по телефона.
В тази връзка, моля срокът за изпълнение на разпореждането да бъде удължен.
Гр. Варна, 20.07.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)

