ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 431 / 19.02.2020 год., гр. Варна

ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, двадесет и втори състав, в закрито заседание
проведено на деветнадесети февруари през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКА ГАНЧЕВА
като разгледа докладваното от съдията адм.д. № 364/2020 год. по описа на АС - Варна,
за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията /СОПА/, представлявано от Юлиян Чолаков срещу решение
№16/14.01.2020 г. на председателя на Административен съд гр.Варна, с което е отказан достъп
до обществена информация на сдружението.
Съдът след като се запозна с представената по делото преписка установи следното:
На 31.12.2019 г. Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията е
депозирало заявление за достъп до информация. Поискано е да бъде предоставена
информация за съдържанието на Заповед № РД-0490 от 30.09.2019 г. на председателя на АС –
Варна, с която е обърнато внимание на съдия Мария Иванова-Даскалова от АС - Варна. За да
обоснове искането си, сдружението е посочило, че е налице надделяващ обществен интерес,
тъй като се цели не само повишаване на прозрачността на съда, но и разкриване на данни за
корупция и злоупотреби при взаимоотношенията на председателя със съдиите в съда.
С оглед изложеното и предвид, че докладчик по делото е съдия в АС – Варна, считам, че
участието му като съдия по делото би довело до евентуално създаване на съмнение в
безпристрастието му при разглеждането и решаването на спора, поради което с цел избягване
на подобна възможност и на основание чл. 22 ал. 1 т. 6 ГПК вр. чл. 144 АПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОТВЕЖДА СЕ от разглеждането и решаването на адм. дело № 364/2020 г. по описа на
Адм. съд – Варна.
Делото да се докладва на председателя на Адм. съд – Варна за определяне на нов
съдия докладчик.
Определението не подлежи на обжалване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

