РАЗПОРЕЖДАНЕ
Номер 8383 /05.08.2020 год., гр.Варна
РАЛИЦА АНДОНОВА – съдия-докладчик по адм.д.№1677 по описа на
Административен съд-гр.Варна за 2015 год., в разпоредително заседание на пети
август 2020 год., като разгледах делото, прецених следното:
Производството е по реда на чл.40 ал.1 от Закона за достъп до обществена
информация вр.чл.145 и сл. от АПК и е образувано по жалба от Сдружение за
оптимизиране на правосъдието и администрацията – Варна, ЕИК 176143308,
представлявано от Юлиян Чолаков, против Решение № 3/10.07.2020г на председателя
на Административен съд – Варна за отказ по заявление вх.№ П-0004/29.06.2020г от
Сдружението за достъп до обществена информация.
Жалбата е обременена с нередовности, което налага оставяне на производството
без движение, за да бъде дадена възможност на жалбоподателя да ги отстрани, с
уведомяване за неблагоприятните последици от бездействието по чл.158 ал.3 от АПК.
Мотивирана от изложеното и съобразно правомощията си по чл.158 ал.1 от
АПК,
РАЗПОРЕЖДАМ:
ОСТАВЯМ без движение производството по адм.д.№1677/2020г. по описа на
Административен съд-гр.Варна, ХХVІ състав.
УКАЗВАМ на Сдружението-жалбоподател чрез представляващия го Чолаков,
че в 7-дневен срок от получаване на съобщението следва: 1). Да подпише саморъчно
жалбата, ако я поддържа, тъй като приложеният КЕП, с която същата е подписана
понастоящем, е на физическото лице Чолаков, който не е жалбоподател по делото; и
2). Да представи доказателства за внесена по сметка на Административен съд – Варна
държавна такса в размер на 10 (десет) лв. за обжалване на административния акт, като
го УВЕДОМЯВАМ, че при неотстраняване в срок на указаните нередовности жалбата
ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено на
осн.чл.158 ал.3 от АПК.
ЗАДЪЛЖАВАМ административния орган в 7-дневен срок от получаване на
съобщението да представи по делото оспорената му заповед и пълната преписка по
издаването й, вкл. доказателства за връчването й на Сдружението – жалбоподател.
Разпореждането е окончателно.
Преписи да се връчат на страните.
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