Чрез съдия Татяна Коцева в качеството ѝ на лице по чл.28 от ЗДОИ в
Административен съд – Враца, asvr@abv.bg, t.petrov@vr-adc.justice.bg
До Административен съд - Враца
ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представлявано от Юлиян Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
Чрез адвокат Ивайло Иванов, ул. „Дрин“ №1, вх.Е, гр. Варна 9000
СРЕЩУ решение от 26.06.2017г., с което се отказва достъп до информацията по
заявление вх.№ 1594 от 16.06.2017г. по описа на Административен съд – Враца
Уважаеми Административен съдия,
Настоящата жалба е изпратена по електронната поща, подписана с КЕП.
Подсъдност. Моля на основание чл.22 т.1 и 6 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК
всички съдии в Административен съд - Враца да се отведат и на основание чл.133 ал.6 от
АПК образуваното дело да бъде изпратено на ВАС за постановяване изпращането му в
друг, равен по степен, административен съд.
Предмет. Със заявлението е поискан достъп до информация относно действия по
издигане/спускане на кандидати за членове на ВСС. С обжалваното решение е отказан
достъп по всички точки в заявлението с неоснователните аргументи, че исканата
информация не била обществена, а визираните в искането писма не били налични.
Основание. Оспорването е на основание чл.146 т.4 и 5 от АПК - противоречие с
материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона.
Неправилна и незаконосъобразна е тезата в решението, че получаването на писма на
служебния електронен адрес на съда, свързани с предизборна кампания, следва да бъде
скрито от обществото. Електронният адрес на съда е служебен, а не за лични нужди. Не
отговаря на истината и твърдението, че исканите писма не били налични, след като са
изпратени до и получени на служебния електронен адрес на съда. Освен това, органът
извършва препращане по чл.32 ал.1 от ЗДОИ, когато не разполага с исканата информация
или с част от нея, като предоставя винаги частта, с която разполага, но това не е сторено.
По доказателствата. Моля да изискате преписката в цялост. Представяме копие от
разписка за платена на 05.07.2017г. по сметката на Административен съд – Враца
държавна такса в размер на 10 лева за образуването на делото.

Искане. Моля да отмените оспореното решение и укажете на органа срок, в който да
ни предостави информацията или част от нея, като ни присъдите и направените разноски.
Приложения: Копие от удостоверение за съществуването, преставителството и
правния интерес на СОПА и договор за правна помощ. Преписи от документите не се
прилагат, тъй като жалбата е изпратена по електронен път.
Гр. Варна, 05.07.2017г.

С уважение: . . . . /адв. Ивайло Иванов/

