До Административен съд – Варна
Адм. дело 1677 /2020г., XXVI състав
admdelovodstvo@gmail.com
УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Атанасов Чолаков, ЕГН 5409161102
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО
представяне на удостоверение, изпълнение на т.2 от разпореждане № 8383/05.08.2020г.,
искане за отмяна или уточнение на указанията в т.1, удължаване на срок и отвод
Уважаеми Административен съдия,
Настоящата молба с приложенията към нея са подадени по електронната поща на адрес
admdelovodstvo@gmail.com с общ pdf файл, подписан с КЕП – квалифициран електронен
подпис по смисъла на чл.13 ал.3 от ЗЕДЕУУ и чл.3 т.12 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
На основание чл.151 т.1 от АПК, приложено представям копие от удостоверение от
Окръжен съд – Варна за съществуването на СОПА и представителството му от физическото
лице Юлиян Чолаков.
Точка 2. В изпълнение на указанията в точка 2, приложено представям разписка от
06.08.2020г. за платени 15 лева държавна такса, от които 10 лева са по настоящото дело.
Точка 1. Тази точка съдържа странното и неясно указание към физическото лице
Юлиян Чолаков да подпише саморъчно жалбата, с аргумент, че понастоящем била подписана
с КЕП на физическото лице Юлиян Чолаков, който не е жалбоподател по делото. Указанието
е странно не само заради Covid-19, извънредното положение и издадената от ответника
Заповед № РД-0166/14.05.2020г. Странно е, тъй като съдията изглежда съобразява наличието
на надлежен КЕП-идентификатор на самоличността на физическото лице Юлиян Чолаков,
но не изисква от него удостоверение за представителство. Странно е и заради факта, че КЕП
е положен от физическото лице Юлиян Чолаков именно в качеството му на легитимен
представител на СОПА, което общоизвестно обстоятелство не се оспорва от съда. Налице е
и очевидното противоречие, че дори Юлиян Чолаков да подпише жалбата саморъчно, както
му е указал съдът, то положеният от него подпис отново ще е на физическото лице.
Ето защо моля съдът да отмени указанието в точка 1 от разпореждането или да го
уточни, като посочи правното, фактическото и логическото основание да се изисква от
физическото лице Юлиян Чолаков да подписва повторно жалбата и със саморъчен подпис,
при наличието на валидно положен електронен подпис-идентификатор на неговата
самоличност и доказана представителна власт по отношение на сдружението жалбоподател.
В тази връзка моля срокът за изпълнение на неясното указание да бъде удължен, ако
същото не бъде отменено. С оглед кой е ответникът, отново моля всички съдии в
Административен – съд Варна да се отведат, включително XXVI състав.
Приложения: Копие от разписка за платена държавна такса и удостоверение за
съществуването и представителството на СОПА. Електронният подпис на общия pdf файл
да се счита и за заверка за вярност на приложенията.
Гр. Варна, 07.08.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)

