До Административен съд – Варна (АдСВ)
адм. дело № 1602 /2012 г., XIX състав
УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888491445
ОТНОСНО изпълнение на определение, искане за доказателство и глоба.

Уважаема госпожо Административен съдия,
І. В изпълнение на определението от с.з. на 20.06.2012 г. в частта за пълномощното
на адв.Маринов представям договор за правна помощ от 15.06.2012г.
ІІ. В частта за съществуването и представителството на СОПА.
1. Представям копие от удостоверение от 18.03.2011 г. по фирмено дело № 252
/2007 г. на Варненския окръжен съд (ВОС) и заявявам, че след тази дата няма промяна
на вписаните обстоятелства. В тази връзка представям копие от писмо изх.№ ИП 1785
от 09.12.2008 г. на ВОС, от което е видно, че за издаваните от ВОС удостоверения не е
предвиден срок за валидност.
2. Потвърждаване от представителните органи на СОПА на действията на
представяващия Юлиян Чолаков от името на СОПА не е необходимо. Въпросите,
свързани с избора на представляващ сдружението и данните в учредителния протокол за
членовете на Управителния съвет на СОПА не са от компентентността на АдСВ и още
по-малко на прокуратурата като ответник. Тези въпроси са от компетентността преди
всичко на членовете на СОПА и после на ВОС, който е регистрирал сдружението.
3. Представям копие от определение № 2576 от 21.02.2011г. по адм. дело № 1125
/2011 г. на ВАС и определение № 9098 от 25.06.2012 г. по адм. дело № 6993 /2011 г. на
ВАС, от които е видна константната съдебна практика на ВАС по въпроса.
ІІІ. Искане за доказателства.
Моля да задължите ответника прокурор Станислав Андонов да представи копие от
дипломата си за завършено висше юридическо образование, ако има такава. Ако той
преследваше толкова упорито престъпници, колкото граждански организации, може би
досега нямаше да остане нито един незаловен и ненаказан престъпник. Системното
преследване на граждански организации обаче е повод да се усъмним не само в това
дали той е на страната на законността, но и в неговата юридическа правоспособност.
ІV. Искане за налагане на глоба.
Моля на ответника да бъде наложена глоба за несвоевременно направените
доказателствени искания, станали причина за отлагането на делото.
Моля да дадете ход на делото.
Гр. Варна, 04.07.2012 г.

С уважение: (

) /Ю. Чолаков/

