Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 11207 /13.10.2020 година, гр.ВАРНА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Варна, второ отделение, тридесет и
втори състав в закрито съдебно заседание в състав :
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
ГЕРГАНА СТОЯНОВА
разгледа докладваното от съдията административно дело 2210/2020 г. по
описа на АС Варна, намери следното:
Производството е образувано по жалба на Сдружение за оптимизиране
на правосъдието и администрацията, чрез Юлиян Чолаков, насочена срещу
„част от Решение № 59-00-4/17.09.2020 г. и мълчалив отказ по заявление вх.№
59-00-4/24.08.2020 г. до Председателя на БАН за достъп до обществена
информация.
Оспорването е нередовно. Не съдържа конкретни пояснения срещу коя
точно част на решението е насочена жалбата, по кои от конкретно
поставените въпроси се твърди, че е налице мълчалив отказ.
Не внесена държавна такса. Липсва препис от жалбата за ответника.
От друга страна ответникът не е изпълнил коректно задължението си по
чл. 152 от АПК – преписката не съдържа данни за начина и датата на връчване
на решението на неговия адресат.
Предвид констатираното производството по делото следва да се остави
без движени, като на страните следва да се дадат конкретни указания за
изпълнение на процесуалните им задължения.
Предвид изложеното съдът
Р А З П О Р Е Д И:
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на
Сдружението за
оптимизиране на правосъдието и администрацията, депозирана чрез Юлиян
Чолаков, насочена срещу „част от Решение № 59-00-4/17.09.2020 г. и
мълчалив отказ по заявление вх.№ 59-00-4/24.08.2020 г. до Председателя на
БАН за достъп до обществена информация.
УКАЗВА на оспорващото ЮЛНЦ в 7 дн. срок, считан от датата на
уведомяването:
Да конкретизира жалбата, като поясни срещу коя точно част на
решението я насочва, да посочи по кои конкретно поставени в заявлението
въпроси твърди, че е налице мълчалив отказ.

Да внесе по сметка на Адм. съд Варна държавна такса в размер от 10 лв.
и да представи доказателството по делото.
Да представи препис от жалбата за връчване на ответника.
При неизпълнение в срок на дадените с настоящото разпореждане
указания жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по
делото – прекратено.
На основание чл. 152 от АПК
ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7 дневен срок, счита от датата на
уведомяването, да представи по делото пълната административна преписка,
образувана по заявление вх.№ 59-00-4/24.08.2020 г. ведно с данни за начина и
датата на връчване на решение вх.№ 59-00-4/17.09.2020 г. на неговия адресат.
При неизпълнение в срок на задълженото лице ще бъде наложена
санкцията, предвидена в чл. 89-91 от ГПК.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
ГЕРГАНА СТОЯНОВА

