Чрез Административен съд – Варна
адм.д. № 364/2020г. – съдия Марияна Ширванян
admdelovodstvo@gmail.com
До Върховния административен съд
ЧАСТНА ЖАЛБА
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
СРЕЩУ разпореждане № 8869 /14.08.2020г. по адм.д. № 364/2020г. на Адм. съд – Варна
Уважаеми Върховни съдии,
Обжалването е на основание чл.209 т.3 във връзка с чл.236 от АПК.
С горепосоченото разпореждане съдия Марияна Димитрова Ширванян е оставила
без разглеждане жалбата и е прекратила производството с ответник собствения си
административен ръководител с аргумент, че не била подписана.
Оставила е без разглеждане дори исканията по чл.255 и чл.256 ал.2 от ГПК,
адресирани до ВАС. Сега се очаква да „експроприира“ и настоящата частна жалба.
Всъщност всички документи са надлежно подписани. Титулярът по смисъла на чл.4
от ЗЕДЕУУ – ЮЛ СОПА не може да бъде автор на електронно изявление, нито да се
подписва самостоятелно. Може, но само чрез свой представител, физическо лице –
извършител със съответните правомощия, както е сторено. Не може да се прави и
разграничение между титуляр и автор на електронно изявление от името на СОПА. Видно
от представеното съдебно удостоверение, СОПА има само един законен представител –
физическо лице и именно той, в качеството на титуляр и автор на електронните изявления,
е подписвал документите по делото със собствения си КЕП (електронен идентификатор).
По начало, от електронен подпис на името на ЮЛ има смисъл, когато ЮЛ е с един
титуляр – управител, но са възможни няколко автора – физически лица, например
счетоводители. Тогава наистина би имало смисъл да се прави разграничение между
титуляр и автор на електронното изявление, но процесният случай не е такъв.
Ето защо моля да отмените обжалваното разпореждане със законните последици,
като укажете на съдия Ширванян да се справи с нормативната уредба. Моля да ни бъдат
присъдени направените разноски.
Гр. Варна, 26.08.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)

