ЧРЕЗ Административен съд - Варна
адм.д. № 1833/2018г., XXIII състав
ИСКАНЕ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представляващ Юлиян Чолаков
адрес: бул.„Владислав Варненчик“ №133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО изпращане на молба вх.№ 14921 от 24.08.2018г. на горестоящия ВАС
и изготвяне на копие от становището по чл.255 ал.2 изр.2 от ГПК

Правно основание чл.256 ал.2 от ГПК

Уважаеми Административен съдия,
С определение № 10650/27.08.2018г. по адм.д. №1833/2018г. съдът е удовлетворил
искането в горепосочената молба за определяне на срок при бавност в частта относно
поправката на ОФГ в предмета на жалбата, но не и в частта относно искането в молба с.д.
14355 от 10.08.2018г. за прекратяване на производството и изпращане на жалбата с
преписката и документа за платена ДТ на председателя на съда за образуване на друго
административно дело по точната жалба срещу точното решение по точното заявление за
ДОИ, с ответник секретарят на Община Варна, а не неправилно конституираният кмет.
Съдът не се е произнесъл и в частта относно искането в Уточняваща молба с.д. 13646
от 26.07.2018г. за тълкуване на неясните разпореждания № 10763 от 10.07.2018г. и № 11375
от 20.07.2018г., ако съдът ги счита за неизпълнени, с оглед представеното, но
некоментирано съдебно удостоверение от ВОС с актуални данни за съществуването и
представителството на жалбоподателя, както и в частта по искането за удължаване на срока
за изпълнение на тези разпореждания, за да не бъде прекратено производството на това
основание.
Ето защо моля молба вх.№ 14921 от 24.08.2018г. да бъде изпратена на горестоящия
ВАС за разглеждане в неудовлетворената ѝ част и определяне на подходящ срок за
извършване на неизвършените процесуални действия. Моля преди молбата да бъде
изпратена, да ни бъде изготвено незаверено копие от становището на съда по чл.255 ал.2
изр.2 от ГПК.
Гр. Варна, 31.08.2018г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

