РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 10839 / 05.10.2020 г., гр.Варна
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА, ХVII-ти състав, в закрито
заседание на пети октомври 2020г., като разгледа докладваното от
съдия М. Иванова – Даскалова адм. дело №2145/2020г. по описа на
съда, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е образувано по повод жалба на Сдружение за
оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА -гр.Варна
срещу
мълчалив
отказ
по
подадено
от
него
заявление
вх.№ДОИ20000108ВН от 05.08.2020г. до Кмета на Община Варна.
От Община Варна преписката не е представена в цялост.
Съпроводителното писмо е от подписано от упълномощен юрисконсулт
от секретаря на Община Варна, а не е представен акт с който Кмета на
Общината да е възложил функции по ЗДОИ на секретаря на общината.
Освен това в заявлението по ЗДОИ и в жалбата до съда на мястото за
подпис е посочено, че са подписани с квалифициран електронен
подпис от Юлиян Чолаков, без данни за тези обстоятелства. С оглед на
това следва ел. файлове със заявлението и с жалбата да се
предоставят на ел. адрес на съда, с оглед разпечатване на хартиен
носител на данните за КЕП, с какъвто е посочено, че са подписани.
Тези документи и данни са необходими за проверката за
редовността и допустимостта на жалбата и прецизиране на ответника
по делото, водим от което, Съдът
РАЗПОРЕДИ:
ЗАДЪЛЖАВА органа по ЗДОИ в Община Варна в 7-дневен срок от
получаване на копие на настоящото, във връзка с адм. дело
№2145/2020г.:
1/ да предостави заверено за вярност копие на акта, с който
Кмета на Общината е предоставил на секретаря на Община Варна
правомощията си по ЗДОИ към 05.08.2020г. и до настоящия момент
/ако има такъв/;
2/ да предостави заверено за вярност копие на доказателствата
за датата на която са връчени на СОПА-Варна:
-писмо рег.№ ДОИ20000108ВН_004ВН/19.08.2020г. на Секретаря
на Община Варна, с което заявлението е изпратено на Кмета на Район
„Аспарухово“;
-писмо рег.№ ДОИ20000108ВН_006ВН/15.09.2020г. на директора
на дирекция „АГУП“, в което е изложена информация относно
процедирания ПУП-ПРЗ на имоти в местност „Малка чайка“, общ.
Варна.

3/да препрати на имейла на Административен съд – Варна в
електронен вид постъпилите от „SOPAoffice@sopa.bg“ в Община Варна
на адрес „zdoi@varna.bg,adm_obsluzhvane@varna.bg“:
- с писмо от 05.08.2020г. в 08:06АМ - заявление по ЗДОИ до
Кмета на община Варна, което е заведено с вх.№ДОИ20000108ВН от
05.08.2020г.;
- с писмо от 21.09.2020г. в 11:07АМ - жалба срещу мълчалив
отказ по заявление вх.№ДОИ20000108ВН от 05.08.2020г. до Кмета на
Община Варна, с оглед разпечатване и прилагане по настоящото дело
на удостоверението за валидност на КЕП, с който са подписани.
4/ да се посочи писмено при кой орган на Община Варна се
намира заявлението с вх.№ДОИ20000108ВН/05.08.2020г. и има ли
постановен по него изричен писмен акт и ако има такъв, заверено за
вярност копие на същия и на доказателствата за връчването му на
сдружението да се депозират по делото.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ :

