ПРОТОКОЛ
София, 26.05.2003 година
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в
съдебно заседание на двадесет и шести май две хиляди и трета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКА ПАНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АНЧЕВА
ТАТЯНА ХИНОВА
при участието на секретаря Ани Кръстанова
и с участието на прокурора Искрена Величкова
сложи на разглеждане дело № 2819 по описа за 2003 година ,
докладвано от съдията ВАНЯ АНЧЕВА
На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.107 от ГПК на второ
четене:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Гражданско сдружение "Обществен барометър" чрез
председателя Юрий Иванов, редовно призован, се представлява от адв.Терзийски,
надлежно упълномощен от днес.
ОТВЕТНИКЪТ - министърът на регионалното развитие е благоустройството,
редовно призован, се представлява от юк.Тодоров, надлежно упълномощен от днес.
СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални
пречки за даване ход на делото, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:
Адв.Терзийски: Поддържам жалбата. Представям заявление за достъп до
обществена информация № V8-2203 от 08.08.2002 г. и удостоверение за актуалното
състояние на дружеството № 1232/99 от 06.01.2003 г. на Окръжен съд - Сливен.
Няма да представям други доказателства.
Юк.Тодоров: Оспорвам жалбата. Пледирам и за недопустимост на жалбата.
Считам, че не са налице изискванията на чл.14, ал.1 от ЗАП. Няма да соча други
доказателства.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представените с жалбата и с административната
преписка писмени доказателства, както и днес представените от процесуалния
представител на жалбоподателя такива, описани по-горе.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя за следващото съдебно заседание да представи
предишни заявления за достъп до информация (2 бр.), изпратени до министъра на
регионалното развитие и благоустройството, за евентуално доказване
допустимостта на жалбата.
ОТЛАГА делото за 13.10.2003 г., 9 часа, за която дата страните да се считат
уведомени от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

