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ДО административния ръководител-председател
на Върховния административен съд (ВАС)
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
от Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията
рег. по фирмено дело № 252 /2007 по
описа на Варненския окръжен съд
представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков,
бул.”Владислав Варненчик” № 133,
бл.40, вх.А, ап.43, п.код 9004 гр. Варна

ОТНОСНО правилата за случаен избор на докладчик
Уважаеми господин Председател,
Съгласно чл.5 от ЗСВ гражданите и юридическите лица имат право на информация за
работата на съдебната власт, а органите на съдебната власт са длъжни да осигуряват
откритост, достъпност и прозрачност на действията си по реда на този закон и на
процесуалните закони, какъвто е АПК. Съгласно чл.12 ал.2 от АПК лицата, които не са
страни в производствата, осъществяват правото си на достъп до информацията по реда на
Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
Съгласно чл.9 от ЗСВ разпределението на делата и преписките в органите на
съдебната власт се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределение съобразно поредността на постъпването им. В чл.157 ал.2 предл.2 от АПК е
предвидена възможност и за друг начин за случайно разпределяне на делата, посочен в
приети от съответния съд и разгласени публично вътрешни правила.
Не във всички съдилища протоколът за избор на докладчик се разглежда като част от
материалите по делото. Например в Административен съд – Варна страните получават
достъп до този протокол единствено по реда на ЗДОИ. Ето защо за нас представлява
интерес как е уреден този въпрос във ВАС.
По този повод и на основание ЗДОИ МОЛЯ да ни бъде отговорено писмено на
следните въпроси:
1. Прилага ли се във ВАС към всяко разглеждано дело и протоколът за избора на съдията докладчик?
2. По какъв ред титулярът - докладчик може временно да бъде заместен от друг съдия?
3. Моля да ни бъде изготвено хартиено фотокопие от протокола за избор на докладчик по
насроченото за 18.05.2009 г. от 14:00 ч. адм.дело № 4104 /2009 г. на ВАС, 7-мо отделение, което е
образувано по наша жалба срещу чл.73 ал.4 от Правилника за администрацията на ВАС.
4. МОЛЯ да ни бъдат предоставени данни за наименованието, доставчика и техническите
параметри на компютърния софтуер за прилагане във ВАС на принципа на случайния подбор при
избора на съдията-докладчик и за временното му заместване от друг съдия. Информацията по този
въпрос може да ни бъде предоставена на какъвто и да е предвиден в ЗДОИ подходящ носител.

Информацията ще ни послужи да си съставим мнение за прилагането на чл.9 от ЗСВ
при разпределението на делата във ВАС. МОЛЯ при вземане на решение по заявлението да
бъде съобразено, че исканата информация е с надделяващ обществен интерес по смисъла
на чл.37 ал.1 т.2 предл.2 от ЗДОИ във връзка с § 1 т.6 от ДР на ЗДОИ. С нея се цели
разкриване на корупция, злоупотреба с власт и повишаване прозрачността и отчетността на
администрацията и административното ръководство на Върховния административен съд.
Гр. Варна, 03.04.2009 г.

С уважение: (

) /Юлиян Чолаков/

