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 инженер Юлиян Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО съдбата на предложението на СОПА за изнасяне на информационна
лекция на тема: „Копиране и цифровизиране на изображения със скенер,
фотоапарат, камера и мобилен телефон. Основни понятия.“
Уважаема госпожо Председател,
На 12.03.2018г. предложихме в удобно за съда и съдиите време да изнесем кратка
информационна лекция на горепосочената тема. Поводът са зачестилите случаи на
впечатляващо невежество в мотивите на съдебните актове относно формата за
предоставяне на ДОИ „копия, предоставени по електронен път“, определена в чл.26 ал.1
т.4 от ЗДОИ. Не става въпрос за попълване на специални знания, за които е нужно вещо
лице, а за елементарна техническа грамотност в съзвучие с времето и ежедневието, в
което живеем. Целта на предложението е заедно да предотвратим създаването на съдебна
практика, исторически срамна за ерата на Интернет. Нещо повече. Състоянието на
старите картни планове в архива на Община Варна продължава да се влошава ежедневно
не само от естествената им амортизация с течение на годините, но и поради
безотговорното предоставяне за ползване на оригиналите, а не на електронни копия.
Информираното уеднаквяване на правилна съдебна практика би спомогнало за
премахването на информационния монопол, за да станат изображенията на старите
картни планове леснодостъпни в цифров вид и тази част от историята и културното
наследство на града ни бъде съхранена за идните поколения в сегашния ѝ вид
Предложението е регистрирано в съда с вх.№ ВП-0098 от 12.03.2018г., но до
настоящия момент не сме получили съобщение за продължаване на срока за неговото
проучване, нито за взето решение. Такова бездействие е признак, че ръководството на
съда се страхува и не желае повдигнатият въпрос да бъде решен. Но и в двата случая то е
признак за зависимост от корупционния модел, а не за независимост на съдебната власт.
Ето защо моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена информация за съдбата
на предложението, както и копие от относимите писмени актове – разпореждания,
протоколи, резолюции и други подобни. Моля исканата информация да ни бъде
предоставена по електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf, jpg или друг формат.
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 съгласувани с администрацията на Община Варна корупционно мотивирани
злоупотреби. Това означава, че е без значение дали исканата информация е служебна и за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 23.08.2018г.

С уважение: инженер Юлиян Чолаков

