П Р О Т О К О Л
гр.Добрич, 29.01.2020 година.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно
заседание, на двадесет и девети януари, две хиляди и
двадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА МАРКОВА - ГЕОРГИЕВА
При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, сложи
за
разглеждане,
докладваното
от
председателя,
Административно дело № 737, по описа за 2019 година.
На именното повикване в 10:30 часа се явиха:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА
ПРАВОСЪДИЕТО
И
АДМИНИСТРАЦИЯТА,
гр.Варна,
с
представляващ
Юлиян
Атанасов
Чолаков,
редовно
призован, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ
ПО
ЖАЛБАТА
–
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ
НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВАРНА, редовно призован, не се
представлява.
по хода на делото
СЪДЪТ
докладва
–
Молба
от
Сдружение
за
оптимизиране
на
правосъдието
и
администрацията,
(СОПА), подадена чрез адвокат Ивайло Иванов, с
приложено към молбата пълномощно/договор за правна
помощ, с която молба се заявява, че няма искания по
доказателствата и в случай, че се даде ход на делото
по същество се иска жалбата да бъде уважена, по
изложените в нея съображения. Правят се допълнения на
съображенията, които имат характер на писмена защита.
Претендира се присъждане на разноските по делото, в
размер на 300 лева за адвокатско възнаграждение и 10
лева, държавна такса.
СЪДЪТ счете, че не са налице процесуални пречки
за даване ход на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
СЪДЪТ на основание чл.146 ГПК във връзка с
чл.144 АПК докладва делото:
Жалба
от
Сдружение
за
оптимизиране
на
правосъдието и администрацията (СОПА), със седалище в
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гр.Варна, срещу Решене №3/25.07.2019г., по Заявление
вх.№П-003/11.07.2019г. на жалбоподателя, в частите, в
които председателят на Административен съд - Варна е
отказал предоставяне на достъп до собственото си
мотивирано предложение за назначаването на съдия
Мария Ганева за неин заместник и в частта, с която е
отказано да бъдат предоставени онези части от
протокол от общото събрание на съдиите, проведено на
12.04.2019г., които са заличени, включително имената
на изказалите се и поименния списък на присъствалите
и отсъствалите съдии.
В жалбата подробно са изложени съображения за
незаконосъобразност на решението в обжалваната му
част и се иска неговата отмяна, като се претендира
нищожност на първо място и алтернативно, отмяна на
решението, като съдът определи срок, в който на
жалбоподателя
да
бъде
предоставена
исканата
обществена информация в пълен обем.
Направено е искане за събиране на гласни
доказателства, като е посочено лицето, което да бъде
разпитано по делото.
Ответникът не е представил становище по жалбата.
Представена е преписката по случая.
СЪДЪТ, по искането за събиране на гласни
доказателства намира, че от една страна няма искане,
с което да се настоява, че жалбоподателят държи на
събирането на гласни доказателства по делото, тъй
като не се представлява в съдебното заседание, а в
представената
писмена
защита
не
е
изразено
потвърждение на искането. От друга страна, счита, че
това искане е неотносимо към спора, предвид което
О П Р Е Д Е Л И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането да призове сочения
от жалбоподателя свидетел.
СЪДЪТ по доказателствата
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства по
делото: Съдебно удостоверение изх.№1298/05.02.2019г.
от
ОС-Варна;
Писмо
изх.№ИП-0477/22.08.2019г.;
Заявление по ЗДОИ вх.№П-0003/11.07.2019г.; Писмо
изх.№ИП-0425/26.07.2019г.;
Известие
за
доставяне;
Решение
№3/25.07.2019г.;
Препис-извлечение
от
Протокол от 12.04.19г.; Молба от СОПА от 22.08.19г.;
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Определение №16742/09.12.2019г. по АД №13799/2019г.
на ВАС.
СЪДЪТ счете делото за попълнено с доказателства,
поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО
СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа и
правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение,
в законоустановения срок.
ДЕЛОТО приключи в 10:47 часа.
ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 29.01.2020 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
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