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До Административен съд – Варна
адм. дело № 2244 от 2017г., XXIV състав
копие: До председателя на съда
МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Чолаков
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО
обявяване на делото за дело с обществен интерес и конституиране на прокуратурата
Уважаеми господин Председател на съдебния състав,
Уважаема госпожо Председател на съда,
Делото е с материя ЗДОИ. Съгласно § 1. т.6 от ДР на ЗДОИ, „надделяващ
обществен интерес“ е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на
корупция, злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на
задължените по ЗДОИ субекти. Такъв е и процесният случай.
Казусът се отнася до културна ценност – картен план, част от историята на града ни,
който не само според ЗДОИ, но и според Закона за културното наследство трябва да е
обществено достояние и да бъде съхранен за идните поколения. За съжаление,
общинската администрация не само не спазва закона, но вече седма година не разрешава
изображението на плана да бъде цифровизирано и прехвърлено на технически носител, за
да не се влошава повече качеството му с течение на годините.
Целта е ценният картен план да бъде цифровизиран и публикуван, и по този начин
тази част от историята на града ни да бъде запазена за идните поколения.
Освен това, по делото са налице подлежащи на проверка данни не само за
незаконосъобразно и корупционно мотивирано укриване на обществена информация с
цел монополна нерегламентирана търговия с данни при имотни спорове, но и за
подсъдно писмено удостоверяване пред съда на неверни обстоятелства, с цел да го
подведат. Ето защо, както и с оглед обществения интерес, моля прокуратурата да бъде
уведомена с оглед встъпването и участието ѝ в процеса като страна.
Моля делото да бъде определено и обявено в сайта на съда като дело с обществен
интерес. По този начин информацията за съществуването на укривани от общинската
администрация културни ценности и целяното разкриване на корупция и злоупотреба с
власт ще стане достояние на значително по-широк кръг от граждани, в съответствие с
обявената Медийна стратегия на съда.
Моля за настоящата молба председателят на съда да бъде уведомен служебно.
Гр. Варна, 27.10.2017г.

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

