РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 1959 / 13.02.2020 г.
Гр. Варна, 12.02.2020 година
Административен съд — Варна, ІІІ състав, в закрито заседание на дванадесети
февруари две хиляди и двадесета година, като разгледа докладваното от съдия Дарина
РАЧЕВА административно дело № 394/20 г. по описа на съда, за да се произнесе взе
предвид следното:
Производството е образувано по жалба от Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията – гр. Варна срещу Решение рег. № ДОИ
20000005ВН_003ВН/16.01.2020 г. на Секретаря на Община Варна, в частта му относно
несъобразяването с предпочитаната форма за предоставяне на информацията.
В жалбата се твърди, че при предоставяне на достъп до посочена в заявлението
обществена информация, административният орган не се е съобразил с искането
информацията да бъде предоставена по електронен път, като е изложил мотиви, които
жалбоподателят оспорва.
След служебна проверка на преписката, съдът намира, че жалбата следва да бъде
оставена без движение, тъй като към нея липсват доказателства за платена държавна
такса за производството, както и за подаването на жалбата в срок.
Съгласно разпечатка от електронната поща на деловодството на Община Варна,
обжалваното решение е изпратено на заявителя на 16.01.2020 г. в 15,38 ч. на електронния
адрес, от който е постъпило заявлението. Жалбата срещу решението е постъпила в
сървъра на Община Варна като прикачен файл към електронно съобщение на 31.01.2020
г. в 12,38 ч.
Предвид това, на жалбоподателя следва да бъде дадена възможност да докаже
датата на получаване на обжалвания акт и на изпращане на електронното съобщение с
прикачената към него жалба, с оглед преценката за нейната редовност.
Предвид горното, съдът
РАЗПОРЕДИ:
Оставя без движение производството по адм.д. № 394/20 г. на Административен
съд - Варна.
Указва на жалбоподателя, че следва в 7-дневен срок от получаване на
съобщението да представи доказателства за внесена д.т. за производството в размер на
10 лева, както и разпечатка от администратора на домейна sopa.bg за точната дата и час
на постъпване в електронната поща на домейна на съобщение от електронен адрес
delovodstvo/UCRAU/HVarna/MVarna и с тема ДОИ20000005ВН_003ВН.
При неизпълнение на разпореждането в указания срок, производството по
жалбата ще бъде прекратено.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
Съдия:

