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 176143308, е-поща office@sopa.bg, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО сигналната функция на съда и „черните списъци“ с граждани и НПО,
водили „значителен обем“ дела с материя ЗДОИ или определени по други критерии
Уважаема госпожо Председател,
Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация за периода
след създаването на Административен съд – Варна:
1. Колко пъти е използвана сигналната функция на съда по смисъла на чл.14 ал.1 от
Закона за устройство на съдилищата (отм.), тоест колко пъти от съда са отправяни
сигнали до други институции за разкрити при разглеждането на делата данни за
закононарушения, извършени от държавни или общински органи или стопански субекти
и длъжностни лица, работещи в тях.
2. Колко пъти от съда са отправяни сигнали до други институции за разкрити при
разглеждането на делата данни за закононарушения, извършени от граждани,
юридически лица и сдружения с нестопанска цел.
3. Данни за имената в „черните списъци“ на Административен съд – Варна с
неудобни граждани и неправителствени организации, за чиято дейност съдът е изисквал
проверки от ПРБ, МВР, НАП и други държавни и общински органи, включително заради
„значителен обем водени дела“ по ЗДОИ.
4. Изчерпателни данни за изходящата и входящата кореспонденция на съда по
повод и във връзка с проверките по точка 3 и за резултатите от приключените проверки.
5. Изчерпателни данни за критериите, по които са съставяни „черните списъци“ и за
техните съставители - имена и длъжности, включително за съставителите на „черния
списък“ по критерий „значителен обем водени дела“ по ЗДОИ, изпратен на ТД на НАП
град Варна на 29.05.2018г.
Моля исканата информация да ни бъде предоставена под формата преглед на
оригинал, както и под формата на справка и копия на всички относими документи,
предоставени по електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf, jpg или друг формат.
В решението по чл.28 ал.2 от ЗДОИ да бъде посочено изрично, че при
предоставянето на информацията под формата преглед на оригинал може да присъства
титулярният заявител и/или негов представител и няколко водени от тях лица, като на
всички бъде разрешено да снимат документите с фотоапарати и камери за своя сметка.
Ако част от исканата информация съдържа защитени лични данни или други
правнозащитени тайни, те да бъдат заличени, за да ни бъде предоставена останалата част.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че за получаването и
разгласяването на исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй
като се цели не само повишаването на прозрачността на съда, но и разкриването на данни
за корупция и злоупотреби с власт чрез съставяне на списъци за преследване на граждани
и НПО за това, че са подавали сигнали до ПРБ, МВР, Инспектората към ВСС и др.,
включително разкриването на данни за погазването на чл.175р ал.1 от ЗСВ от съдии в
Административен съд - Варна и ВАС. Това означава, че е без значение дали исканата
информация е служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 20.08.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

