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№ …………………… , гр. Варна
Мария Ганева – заместник- председател на Административен съд Варна, в
условията на заместване на Председателя на посочения съд на основание заповед
№ 433/19.08.2019 г. на последния , след запознаване с образуваната преписка вх. №
П-7/27.08.2019 г. установих следното:
С необжалваемо разпореждане № 1162/23.08.2019 г. съдията- докладчик по
адм. дело № 2163/2019 г. по описа на Административен съд – Варна е постановил
да се изпратят по компетентност на Председателя на същия съд молби с. д. №
12075/01.08.2019 г. и № 12344/2019 г. на СНЦ „ Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията“ за произнасяне по искане на данни от
деловодната система на АС-Варна, касаещи ч. адм. дело № 2163/2019 г.
С първата цитирана молба се иска информация за момента на вписване и на
присъединяване на разпореждане № 10688/31.07.2019 г. към деловодната система
на АС-Варна , а именно дата, час, минути и данни за длъжностното лице /лица ,
които са ги извършили. Това искане се обоснова със съмнение за злоупотреби в
Адм. съд-Варна - „ антидатиране“ .
Идентично искане и аргументи се обективират в молба с.д. № 12344/07.08.2019
г. , допълнени с мотив за съмнение за извършено „длъжностно престъпление от
общ характер“.
Предвид характера на искането и неговата обосновка е налице сезиране с
искане за предоставяне на достъп до обществена информация , което се мотивира с
надделяващ обществен интерес по смисъла на §1 от ДР на ЗДОИ. В тази връзка при
проверка допустимостта на искането се установиха негови нередовности, за чието
отстраняване следва да се предостави срок на основание чл. 30 , ал.2 във вр. с чл.
27, ал.2,т. 5 от АПК във вр. с чл. 25 , ал.1 т. 3 и чл. 26 от ЗДОИ.
Предвид гореизложеното
РАЗПОРЕЖДАМ:
Давам възможност на заявителя в тридневен срок от уведомяването да
посочи предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
да обоснове правен интерес за предоставяне на данни за дата на вписване на
разпореждане № 10688/31.07.2019 г. след като в същия съдебен акт изрично е
посочено, че срокът за обжалване тече от датата на неговото съобщаване, а не от
издаване или публикуване на интернет страницата на АС-Варна. При бездействие
в указания срок административното производство ще бъде прекратено , а
заявлението- оставено без разглеждане.
Давам възможност на заявителя в същия срок да заяви изрично дали твърди
съществуване на надделяващ обществен интерес от достъп до поисканата
информация и да изложи конкретни доводи в тази насока.
Да се изпрати уведомление на заявителя на посочения негов адрес в молби с. д
№ 12075/01.08.2019 г. и № 12344/07.08.2019 г.
След изтичане на срока по цитираното разпореждане преписката да се доклада
за произнасяне.
Председател:

