До Върховния административен съд
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(вр. с адм.д. № 502/2019г., IV касационен състав на Административен съд – Варна)
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УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
от Юлиян Атанасов Чолаков, представляващ
и Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308,
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО изпълнение на разпореждане от 21.11.2019г.
Уважаеми господин Председател на трето отделение на ВАС,
Настоящата уточняваща молба е подадена по електронната поща на адрес
edocuments@sac.justice.bg, подписана с КЕП.
В изпълнение на разпореждането обръщам внимание, че съгласно чл.246 ал.1. от
АПК, право да иска отмяна има всяко лице, за което решението има сила и е
неблагоприятно, макар и да не е било страна по делото. В случая обаче не става въпрос за
самостоятелно искане по реда на чл.245 и следващите от АПК. В тази връзка моля да
конститурате СОПА като заинтересована страна на страната на Инициативния комитет,
поддържаща аргументите в подаденото искане за отмяна, без да заплаща отделна държавна
такса за участие в производството.
Решението, чиято отмяна се иска, е неблагоприятно по отношение на десетки хиляди
варненци, които са се подписани в подписката за референдум, включително за членовете
и симпатизантите на СОПА с постоянен адрес на територията на Община Варна.
Отделно от горепосоченото, предмет на дейност на СОПА е да оптимизира
функционирането на правосъдието и администрацията; да развива и утвърждава
гражданското общество; да защитава човешките и гражданските права; да възпитава
чувство за отговорност, справедливост и чест. Доколкото контролът на качеството на
административната дейност на ОбС Варна принадлежи и на гражданите и организациите
в общината, СОПА има своето място в процеса по идентифициране и решаване на
местните проблеми, включително чрез допитване до населението с референдуми.
Ето защо моля да дадете ход на производството с участието на СОПА като
заинтересована страна.
Гр. Варна, 05.12.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

