ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 3213 / 20.12.2019 година, гр.Варна
ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,
ХVІ-ти състав ,в закрито заседание на 20.12.2019 г.,
като разгледа докладваното от съдия Красимир Кипров
адм.д. № 3342 / 2019 г. по описа на съда,за да се
произнесе
предвид следното :

взе

Делото е образувано по жалба на Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията-Варна /СОПА/ ,срещу решение № 1619ЗДОИ/2.11.2019 г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/,с което е
отказан достъп до обществена информация.
С разпореждане № 16333/10.12.2019 г., съдът е изискал от адм.орган да
попълни адм.преписка като представи документа удостоверяващ връчването
по реда на чл.39 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ на
обжалваното решение на жалбоподателя.
В отговор е получена от ЦИК молба с.д. 18885/19.12.2019 г.,с която
съдът е уведомен ,че оспореното решение е публикувано съгласно Решение
№2/22.03.2019 г. на ЦИК на интернет страницата на комисията на 2.11.2019
г. в 16:32 ч.,а в бюлетина на БТА е публикувано на 2.11.2019 г. в 16:34:31
ч.,от която дата и час е започнал да тече срокът за обжалването му. Посочено
е още в отговора,че подадена от СОПА жалба до Административен съдВарна е приета с вх.№ ЦИК-16-13/28.11.2019 г.
От страна на жалбоподателя СОПА е подадена молба
с.д.18904/19.12.2019 г. ,в която се твърди ,че обжалваното решение е връчено
по електронната поща на 19.11.2019 г. в 15:09:22 ч.
Цитираното в отговора на ЦИК Решение № 2/22.03.2019 г. е приложено
в адм.преписка,като видно от неговото съдържание същото е издадено на
основание чл.57,ал.2 от Изборния кодекс /ИК/. С оглед последното,съдът
намира,че цитираният в това решение ред за обявяване решенията на ЦИК,
има предвид само актовете постановени от ЦИК на основание ИК. В случая
приложим е обаче специалният ЗДОИ,който в разпоредбата на чл.39 съдържа
изричен регламент за връчване на решенията за отказ на достъп до
обществена информация,който е различен от този по чл.57,ал.2 от ИК ,а
именно – решението се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по
пощата с обратна разписка. Този специален ред за връчване на актовете по
ЗДОИ очевидно не е приложен от адм.орган,като видно от представеното с
молба с.д. 18904/19.12.2019 г. извлечение от ел.поща на жалбоподателя,
решение 1619-ЗДОИ/2.11.2019 г. е било връчено по реда на чл.61 вр. с чл.18а

от АПК на 19.11.2019 г. Съобразно тези обстоятелства,съдът намира ,че с
подаването на жалбата на 28.11.2019 г. жалбоподателят е спазил 14-дневния
срок за оспорване по чл.40,ал.1 от АПК вр. с чл.149,ал.1 от АПК,поради
което жалбата му е редовна и процесуално допустима.
Налице са основания за разглеждане на жалбата в открито съдебно
заседание,с оглед на което,съдът
ОПРЕДЕЛИ :
НАСРОЧВА делото за 21.01.2020 г. от 9.30 ч.,за когато да се призоват
жалбоподателя СОПА-Варна и ответника ЦИК- София с преписи от това
определение.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :

