Деловодство АССГ:
(02) 4215 727; 4215 842
факс (02) 4215 840
ДО Административен съд – София град
aдм. дело № 2395 от 2017г., II отделение, 29 състав
За с.з. на 17.05.2017г. от 10:00 часа
СТАНОВИЩЕ
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
Уважаема госпожо Административен съдия,
Моля да се даде ход на делото. Поддържаме жалбата.
По доказателствата:
МОЛЯ съдът да се произнесе и на основание чл.41 ал.3 и 4 от ЗДОИ във връзка с
чл.28 ал.2 т.3 от ЗЗКИ да уважи доказателственото ни искане в жалбата за изискване на
справка за правното основание за класифициране на стенограмата от 14.07.2014г. и
маркирането ѝ с гриф за сигурност „поверително“ и конкретно кои точно национални
интереси са наложили това ниво на класифициране и на кои дати изтичат сроковете
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.
МОТИВИ за доказателственото искане.
Ще се доказва, че маркирането на стенограмата от 14.07.2014г. с гриф за сигурност
„поверително“ е неоснователно, че основание за маркиране не е съществувало или то
вече е отпаднало и към настоящия момент маркирането е незаконосъобразно.
Съгласно чл.30 ал.2 от ЗЗКИ, грифът за сигурност съдържа ниво на класификация,
дата на класифициране, дата на изтичане на срока на класификация, когато е различна
от датата на изтичане на сроковете по чл.34 ал.1 от ЗЗКИ и правното основание за
класифициране със съответния гриф по чл.28 от ЗЗКИ.
Исканата справка не съдържа класифицирана информация и не е предмет на
заявлението за ДОИ. Действията по преценка съществуването на класифицирана
информация и основанието за поставяне на гриф за сигурност върху даден документ,
съдържащ такава, авторът на грифа, датата на засекретяване и законовото основание за
това не са обстоятелства, съставляващи класифицирана информация. Те се отнасят до
част от общоадминистративната дейност на администрацията на президента, свързана с
опазване и защита на класифицираната информация, ако такава се съдържа в
стенограмата от 14.07.2014г. на някое от основанията по чл.28 ал.2 т.3 от ЗЗКИ (така
Решение № 14503 от 20.11.2012г. по адм. дело № 77 от 2012г. на ВАС), а именно:
„3. „Поверително“ - в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил
суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България
или нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната
сигурност, или би могъл да създаде опасност от възникване на вреди, или да причини
такива вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната
политика или защитата на конституционно установения ред.“
Ето защо се иска справка за правното основание и кои национални интереси
са наложили това ниво на класификация и маркирането със съответния гриф.
В случай, че се даде ход по същество, моля съдът да се произнесе по всички
доводи, изложени в т.3 на заявлението, в жалбата, в настоящото становище и от адвокат
Кашъмов в с.з., и въз основа на тях да уважи жалбата.
Гр. Варна, 15.05.2017г.
С уважение: . . . . ./Юлиян Чолаков/

