ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 488 / 13.12.2019г., гр.Добрич
ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито съдебно
заседание на тринадесети декември през две хиляди и деветнадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА
като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 728 по описа
на АдмС – Добрич за 2019 г. намира следното :
Производството по делото е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка
с чл. 40 от ЗДОИ и е образувано по жалба на „Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията“, с ЕИК 176143308, със седалище и адрес:
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл. 40, вх. А, ап. 43,
представлявано от председателя на управителния съвет Юлиян Атанасов
Чолаков, с искане за отмяна на решение № 6/21.08.2019г. на председателя на
Административен съд - Варна, с което му е отказан достъп до обществена
информация по негово заявление с вх.№ П-0006/09.08.2019г., след като с
определение № 16568/04.12.2019г. по адм. дело № 13638/2019г. Върховният
административен съд е определил Добричкия административен съд за
компетентен да разгледа жалбата поради отвод на всички съдии в
Административен съд – Варна и невъзможност за сформиране на състав.
Добричкият административен съд, след преценка на допустимостта на
жалбата, намира следното:
Обжалваното решение е изпратено на жалбоподателя на посочения в
заявлението му по ЗДОИ електронен адрес на 21.08.2019г., видно от
приложената разпечатка от имейла на АдмС - Варна на стр. 17 от АД №
2612/2019 г. по описа на АдмС – Варна. От тази дата е започнал да тече 14дневният срок за обжалването му, който е изтекъл на 04.09.2019г. (работен
ден). Видно от доказателствата по делото, жалбата е подадена на електронния
адрес на АдмС - Варна на 10.09.2019г., т.е. извън законоустановения срок за
обжалване по чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. чл.40, ал.1 от ЗДОИ. Действително
решението е връчено и с писмо с обратна разписка на 27.08.2019г., съгласно
известие за доставяне на л.18 от АД № 2612/2019г. по описа на АдмС - Варна,
но това не поставя началото на нов срок за обжалване, за да се приеме, че
жалбата е подадена в срок.

Предвиденият в закона срок за обжалване е преклузивен и спазването
му е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на
производството, за което съдът следи служебно. В случая този срок е
пропуснат, поради което жалбата като просрочена е процесуално
недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството по нея
- да се прекрати.
Така мотивиран и на основание чл. 159, т.5 от АПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Сдружение за
оптимизиране на правосъдието и администрацията“, с ЕИК 176143308, със
седалище и адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл. 40, вх.
А, ап. 43, представлявано от председателя на управителния съвет Юлиян
Атанасов Чолаков, с искане за отмяна на решение № 6/21.08.2019г. на
председателя на Административен съд - Варна, с което му е отказан достъп
до обществена информация по негово заявление с вх.№ П-0006/09.08.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 728/2019г. по описа
на Административен съд - Добрич.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред
Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на
съобщението от страните.
Административен съдия :

