ЧРЕЗ Президента на Република България
ДО Административен съд – София град
ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, е-поща: office@sopa.bg
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
СРЕЩУ решение изх. № 02-03-78 от 17.02.2017г. за отказ по т.1.1. и 1.2 от заявление
вх.№ 63-00-14 от 06.02.2017г. и срещу мълчалив отказ по част от т.1.3.
Уважаеми Административен съдия,
I. В частта по т.1.1. се оспорва изричният отказ относно стенограмата от 29.06.2014г.
на осн. чл.146 т.3, 4 и 5 от АПК по съображенията, изложени в мотивите към заявлението.
II. По т.1.2. се оспорва изричният отказ относно стенограмата от 14.07.2014г. на осн.
чл.146 т.3, 4 и 5 от АПК по съображение, че основанието за маркиране с гриф за
сигурност „поверително“ не е съществувало или вече е отпаднало и маркирането е
незаконосъобразно, което ще се доказва по реда на чл.41 ал.4 от ЗДОИ.
III. В частта по т.1.3. се оспорва мълчаливият отказ относно актовете, с които:
а) цялата информация в стенограмата по т.1.1. от 29.06.2014г. е определена
официално за правнозащитена професионална тайна - дата, длъжност и имена на лицето
или лицата, които са се подписали;
б) цялата информация в стенограмата по т.1.2. от 14.07.2014г. е определена
официално за класифицирана информация - длъжност и имена на лицето или лицата,
които са се подписали. Датата на маркиране е посочена – 28.07.2014г. и тя е извън обсега
на обжалвания мълчалив отказ.
Оспорването е на основание чл.146 т.1, 2, 3, 4 и 5 от АПК по съображение, че
мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим и само на това основание подлежи на отмяна.
По доказателствата – моля съдът да изиска следните справки:
1. По чия преценка, с какъв писмен акт и на какво правно основание цялата
информация в стенограмата от 29.06.2014г. е определена за професионална тайна и за
какъв срок са засекретени отделните нейни части.
2. По чия преценка, на какво правно основание и с какъв писмен акт цялата
стенограма от 14.07.2014г. е класифицирана като държавна тайна и маркирана с гриф
„поверително“, кои точно национални интереси са наложили това ниво на класификация
и на кои дати изтича срокът на класификация на отделните ѝ части, ако те са различни
от датата на изтичане на петгодишния срок по чл.34 ал.1 т.3 от ЗЗКИ.
Петитум
В частта по т.1.1. и 1.2., моля съдът да отмени обжалваното решение и определи
на органа срок, в който да ни предостави поисканата информация.
В частта по т.1.3., моля съдът да отмени обжалвания мълчалив отказ и определи
на органа срок, в който да се произнесе с изричен акт.
Моля да ни бъдат присъдени направените разноски.
Прилагам препис от жалбата.
Гр. Варна, 06.03.2017г.

С уважение: . . . . . . /Юлиян Чолаков/

