ДО Административен съд – София град
Адм. дело № 8768/2016г.,
Второ отделеие, 29 състав
УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел.0888491445
Относно:
1. Изпълнение на разпореждане от 08.09.2016г.
2. Уточняване на жалбата и исканията до съда.
Уважаеми Административен съдия,
1. В изпълнение на разпореждането, приложено представям в срок:
- Квитанция № 1093394 от 29.09.2016г. за платена държавна такса.
- За удостоверяване съществуването и представителството на СОПА представям
заверено копие от решение №5 от 11.01.2013г. за ВОС, фирмено отделение. Свободен
достъп до данните за СОПА има и в Централния регистър за ЮЛНЦ към МП за ЕИК по
БУЛСТАТ 176143308.
2. С оглед наличието на Решение СОА16-РИ09-131 /17.08.2016г., МОЛЯ да приемете
това решение като оттегляне на мълчаливия отказ от АО в частта по т.1 от заявлението ни
за ДОИ и ни присъдите разноските в тази част от жалбата на основание чл.143 ал.2 от АПК.
УТОЧНЯВАМ, че настоящото обжалване на мълчалив отказ продължава така, както е
заявено, само в частта по т.2 от заявлението ни за ДОИ, относно информацията за броя
оплаквания от собственици и граждани с адресна регистрация в пешеходната зона по т.1.
За яснота, съобщението за Решение СОА16-РИ09-131 от 17.08.2016г. е изпратено по
електронната поща на същата дата в 17:02 часа, след няколко телефонни разговора със
Столична община и подробни обяснения от наша страна, че на тази дата изтича
едномесечният срок за обжалване на наличния към този момент мълчалив отказ и това е
последната дата, на която можем да подадем жалба до съда:
Дата: 17 Aug 2016 17:02:12 +0300
От:
call@sofia.bg
До:
office@sopa.bg

[17.08.16 17:02:12 EEST]

Тоест, решението е изпратено в момент, когато представител на СОПА вече е отивал
към пощата, за да изпрати писмото с жалбата. Пощенската разписка е от 17:25 часа.

Гр. Варна, 03.10.2016г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

