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 Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО текста, датата, автора и съдбата на прессъобщението в сайта на съда за
отсрочването на о.с.з. на 18.10.2018 г. по адм.д. № 502 от 2018г. с предмет
инициативата за местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона
Уважаема госпожо Председател,
Mоля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:
1. Текстът на оригиналното съобщение, с което по данни от интернет, пресцентърът
на съда е съобщил на интернет страницата на съда за отсрочването на откритото съдебно
заседание от 18 октомври 2018 г. по адм. дело № 502 от 2018г. по 6-годишния казус с
подписката за местен референдум за Морската градина и градоустройственото бъдеще на
крайбрежната зона на град Варна, поради направен отвод на съдиите от I-ви касационен
състав и необходимостта делото да се докладва на новоопределения съдия-докладчик за
преценка допустимостта на жалбата и насрочването му в открито съдебно заседание.
2. Данни за датата и часа на публикуване на прессъобщението в сайта на съда.
3. Данни за длъжностите на автора и одобрителя на публикувания текст с акцент
върху необходимостта да се преценява отново допустимостта на жалбата, а не върху
правното основание и действителната причина за направения отвод.
4. Данни за датата на сваляне и причината прессъобщението да бъде свалено от
сайта на съда, при положение, че са запазени всички останали от 2009г. насам.
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 медийната прозрачност на съда, но и разкриването
на данни за съгласувани с представители на други институции корупционно мотивирани
злоупотреби, включително административно-съдебно саботиране и потулване на
инициативата за местен референдум от 2013г., с участието на отделни представители на
Община Варна и Общински съвет – Варна, МРРБ, прокуратурата и Административен съд
– Варна. Това означава, че е без значение дали исканата информация е служебна и за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 22.10.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

