О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№536 / 02.03.2020г.
Гр. Варна
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВАРНА, Втори състав, в закрито заседание на
двадесет и осми февруари през две хиляди и двадесета година, в състав :
СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА ЧОЛАКОВА
като разгледа докладваното от съдия ЧОЛАКОВА административно дело № 451
по описа за 2020 год., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК. , във вр. с чл.40, ал.1 от Закона
за достъп до обществена информация.
Подадена е жалба от „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и
администрацията“ , ЕИК 176143308, със седалище в гр. Варна, чрез представляващия
Юлиян Чолаков срещу отказ за предоставяне на обществена информация по Заявление
вх.№ 05-00-1/02.01.2020 г. обективиран в писмо изх.№ 05-00-1/16.01.2020 г. на
Председателя на Агенцията за ядрено регулиране.
Жалбата отговаря на изискванията на чл.150 и чл.151 АПК, и като такава се явява
редовна. Жалбата е подадена от лице с правен интерес, в законоустановения срок /Акта е
връчен на жалбоподателя на 22.01.2020 г., видно от представено известие за доставяне,
жалбата е подадена на 05.02.2020 г. в срока по чл.149,ал.1 от АПК/ и срещу акт, който
подлежи на оспорване по съдебен ред, поради което следва да бъде разгледана.
На основание чл.153,ал.1 от АПК като заинтересована страна по делото следва да
се конституира „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
Предвид изложеното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
КОНСТИТУИРА страните по делото- жалбоподател „Сдружение за оптимизиране
на правосъдието и администрацията“, ответник Председателя на Агенцията за ядрено
регулиране и заинтересована страна „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.04.2020 г.
от 10,15 часа, за когато да се призоват страните.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя в 7-мо дневен срок от съобщението , с
писмена молба с копие за ответника и заинтересованата страна да посочи всички
доказателства, които иска да бъдат събрани по делото като му УКАЗВА ,че на основание
чл.170,ал.2 от АПК в негова тежест е да обоснове условията за предоставяне на заявената
със Заявление вх.№ 05-00-1/02.01.2020 г. обществена информация .
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника на осн. чл.163,ал.2 от АПК в 14-дневен срок
от съобщението да представи писмен отговор по жалбата.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на заинтересованата страна на осн. чл.163,ал.2 от АПК в
14-дневен срок от съобщението да представи писмен отговор по жалбата.
Страните да се призоват за датата на съдебното заседание. Препис от жалбата да се
изпрати на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
СЪДИЯ:
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