До председателя на Административен съд – Варна
admcourt.vn@gmail.com
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
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
ОТНОСНО действия по издигане/спускане на кандидати за членове на ВСС
Уважаема госпожо Председател,
В медийни публикации, първо в статията в Медиапул от 02.06.2017г.
„Ръководството на ВАС е спуснало фаворита си за член на ВСС с окръжно писмо
до съдиите“ на адрес: http://www.mediapool.bg/rakovodstvoto-na-vas-e-spusnalo-favoritasi-za-chlen-na-vss-s-okrazhno-pismo-do-sadiite-news264682.html,
бе разпространена информация, че в началото на април 2017г. ръководството на
ВАС е спуснало кандидатурата на свой фаворит за член на ВСС с „окръжно писмо“,
изпратено по електронната поща от главния секретар на ВАС Александър Николов до
административните съдилища в страната. В писмото редовите административни
съдии били приканвани да подкрепят съдия Светлозар Рачев от Габровския
административен съд, издигнат от председателя на ВАС Георги Колев. По данни от
същата публикация, председателите на административни съдилища били привикани и
на разговор в София , като всеки получил копие от мотивите на председателя на ВАС за
издигането на кандидатурата на габровския съдия, а към тях било приложено и
„подканянето“ от главния секретар на съда.
По този повод, както и за да научим фактите за относимите действия и
взаимоотношения между ръководствата на Административен съд – Варна и ВАС, моля
на основание ЗДОИ да ни предоставите следната информация:
1. Копие от писмото или писмата от началото на април 2017г., изпратени по
електронната поща от главния секретар Александър Николов или друг служител във
ВАС до Административен съд – Варна, с предложение за изборен член на ВСС и
приканване на редовите административни съдии да подкрепят кандидатурата
конкретно на съдия Светлозар Рачев от Габровския административен съд.
2. Копие от отговора на Административен съд – Варна и цялата електронна
кореспонденция с ВАС, ведно с прикачените файлове, по повод писмото по т.1.
3.1. Кои представители на Административен съд – Варна с кои представители на
ръководството на ВАС са се срещали в град София през месец април 2017г. – служебно
или неофициално, по какъв повод и с какъв дневен ред е била срещата.
3.2. Предлагани ли са листчета с имената на кандидати за членове на ВСС, както и
други агитационни или мотивационни изборни материали.
Моля решението по заявлението и информацията, ведно с копия от относимите
документи и листчета, да ни бъдат предоставени по електронен път на адрес
office@sopa.bg в pdf, jpg или друг формат. При разглеждането на заявлението да се
вземе предвид наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ, с
оглед целяното повишаване на прозрачността на ръководството на съда и разкриването
на корупционно мотивирани и/или нерегламентирани взаимоотношения с или натиск от
други съдилища. Това означава, че е без значение дали исканата информация е
служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 12.06.2017г.

С уважение: Юлиян Чолаков

