ПРОТОКОЛ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВАРНА
на 10 декември
В публично заседание в състав:

ПЕТИ СЪСТАВ
2019 година

Съдия: ДИМИТЪР МИХОВ

Секретар: Нина Атанасова
сложи за разглеждане докладваното от Съдията-докладчик
адм. дело № 1842 по описа за 2019 година
При спазване разпоредбите на чл. 142, ал. 1 ГПК, вр. чл. 144 АПК,
на поименното повикване в 13.30 часа се явиха:
Жалбоподателят Сдружение за оптимизиране на правосъдието и
администрацията, редовно призован, не се явява представляващия Юлиян Чолаков,
представлява се от адв. Ивайло Иванов от АК-Варна, редовно упълномощен и
приет от съда отпреди.
Ответната страна Секретар на Община Варна, редовно призована, се
представлява от юриск. Лора Гоцева, редовно упълномощена и приета от съда от
преди.
Адв. Иванов: Моля да се даде ход на делото.
Юриск. Гоцева: Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ след като изслуша становището на страните и с оглед приложените
доказателства по делото намира, че ход на делото в днешното съдебно заседание не
следва да бъде даден. От направената в деловодната система на съда справка е видно,
че настоящият Пети състав на Административен съд гр. Варна е постановил Решение
№ 164/06.02.2018 г. по адм. дело № 2246/2017г. и страни по делото: жалбоподател „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА“ и
ответник – Секретаря на Община Варна.
Производството е било инициирано от „Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията – СОПА“ срещу Решение рег. №
ДОИ17000100ВН_003ВН/13.07.2017г. в частта за несъобразяване с предпочитаната
форма за предоставяне на информация относно заявление на жалбоподателя,
адресирано до кмета на Община Варна рег. № ДОИ 17000100ВН/29.06.2017г., да му
бъде предоставено електронно копие от генералния план на гр. Варна от 1956г.
СЪДЪТ намира, че в настоящия случай са налице основанията за отвод с
оглед разпоредбата на чл.22, ал.1, т.6 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, поради
което с цел избягване на съмнение в безпристрастието на съда при разрешаването на
спора по същество,
О П Р Е Д Е Л И:

ОТВЕЖДА се Пети състав от разглеждането на адм. дело № 1842/2019г. по
описа на Административен съд гр. Варна
ДЕЛОТО да се докладва на Председателя на Административен съд гр. Варна
за определяне на нов съдия-докладчик.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Протоколът е изготвен в с.з. което приключи в 13.36
Съдия:
Секретар:

часа.

