Р Е Ш Е Н И Е
гр.Враца, 26.06.2017г.
по чл.
информация

28,

ал. 2 от Закон

за достъп до

обществена

Административен
съдия Татяна Коцева, АС-Враца в
изпълнение
на
Заповед
№
5-1-339/30.12.2009год.
на
Председателя на АС-Враца, след като разгледа подадено
заявление
за
достъп
до
обществена
информация
вх.№1594/16.06.2017г. от Сдружение за оптимизиране на
правосъдието
и
администрацията-СОПА,
ЕИК
по
Булстат
176143308, седалище и адрес на управление:
гр.Варна,
бул."Владислав Варненчик" №133, чрез e-mail от Юлиян
Чолаков, и за да се произнесе взе предвид следното:
Постъпило
е
заявление
за
достъп
до
обществена
информация от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и
администрацията-СОПА, чрез Юлиян Чолаков до АдмС - Враца,
като съдържанието на искането е следното:
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-Враца, 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-Враца и
цялата
електронна
кореспонденция
с
ВАС,
ведно
с
прикачените файлове, по повод писмото по т.1.
3.1.Кои представители на Административен съд-Враца с
кои представители на ръководството на ВАС са се срещали в
град София през м.април 2017г.-служебно или неофициално,
по какъв повод и с какъв дневен ред е била срещата.
3.2.Предлагани са листчета с имената на кандидати за
членове на ВСС, както и други агитационни или мотивационни
изборни материали.
По направените
в заявленията искания от
т.1
до
т.3.2 намирам следното:
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ, този закон се прилага
за достъп до обществената информация, която се създава или
се съхранява от държавните органи, техните териториални
звена и органите на местното самоуправление в РВ. Според
чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ обществена информация по смисъла на
този закон е всяка информация, свързана с обществения
живот в РВ и даваща възможност на гражданите да си
съставят
собствено
мнение,
относно
дейността
на
задължените по закона субекти.
С оглед на визираните разпоредби, в случая не е
налице обществена информация, чието предоставяне следва да
се вмени
в
законово задължение
на
АдмС - Враца.

Информацията, която се иска от заявителя, конкретизирана в
т.1 до т.3.2 не представлява обществена информация по
смисъла на закона. ЗДОИ
дава възможност на гражданите и
организациите да се запознаят със съществуваща информация,
която вече е създадена, обработена и се съхранява от
органите, но не е дал възможност под формата на искане за
достъп
до
обществена
информация,
гражданите
и
организациите
да искат информация,
която законът не
изисква административния орган да обработва, събира и
съхранява.
Обществена информация е само тази, която е свързана с
обществения
живот
в страната
и дава
възможност
на
гражданина
да
си
състави
собствено
мнение
относно
дейността на задължения за предоставянето й по закон
субект. Съответно информацията създавана и съхранявана от
задължения субект, след като не отговаря на тези две
условия, не е обществена и не подлежи на предоставяне по
реда на ЗДОИ. Поисканата информация не е за съставяне на
собствено мнение относно дейността на АдмС - Враца.
Търсената
информация
не
съставлява
обществена
информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, тъй като не
покрива критериите както за официална, така и за служебна
информация, съобразно законовите определения.
След като търсеният достъп до информация не покрива
критериите за обществена информация по смисъла на закона
искането
се явява неоснователно
и предоставянето
на
информацията следва да се откаже.
Отделно от това следва да се отбележи, че визираните
в искането писма, при наличие на такива, след като според
твърдения на заявителя са изпратени от ВАС може да получи
информация за тях именно от ВАС. В АдмС-Враца не са
налични такива писма, поради което и няма как да бъде
изпратен отговор по тях.
Водим от горното и на основание чл. 28 от ЗДОИ,
Р Е Ш И :
ОТКАЗВА достъп до обществена информация по заявление
вх.№1594/16.06.2017г. ,
подадено
от
Сдружение
за
оптимизиране на правосъдието и администрацията-СОПА, ЕИК
по Булстат 17 614 3308, седалище и адрес на управление:
гр.Варна,бул."Владислав Варненчик" №133, чрез e-mail от
Юлиян Чолаков.
Решението подлежи на обжалване
съобщението му на заявителя пред
гр.Враца.

в 14-дневен срок от
Административен съд

АДМ.СЪДИЯ:

