До и.ф. Председател 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
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445
ОТНОСНО мотивите за оставката на досегашния и
определянето на нов и.д. председател на съда
Уважаеми господин и.ф. Административен ръководител - Председател,
Според съобщение от 13.11.2018г. на пресцентъра на ВСС, съдийската колегия на
ВСС на основание чл.175 ал.1 от ЗСВ, във вр. с чл.129 ал.3 т.2 от КРБ е освободила Тинка
Атанасова Косева Варна от заеманата длъжност „административен ръководител –
председател“ на Адм. съд – Варна и на основание чл.169 ал.5 от ЗСВ я е преназначила на
заеманата преди това длъжност „съдия“. Конкретните причини за оставката и
предсрочното прекратяване на нейния мандат, не са посочени.
На основание чл.175 ал.4 изр.2, във вр. с чл.168 ал.7 от ЗСВ и в изпълнение на
решение по протокол № 45/07.11.2017г., същата колегия е определила Борислав Георгиев
Милачков за и.ф. административен ръководител – председател на Адм. съд – Варна.
По този повод, моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната
информация:
1.1. Данни за мотивите и точното съдържание на документа, с който съдия Тинка
Косева е поискала да бъде освободена като административен ръководител – председател
на Адм. съд – Варна предсрочно, преди изтичането на втория ѝ мандат.
1.2. Данни за мотивите и точното съдържание акта, с който тя е освободена като
административен ръководител – председател на Адм. съд – Варна.
1.3. Данни за основанието и мотивите тя да бъде преназначена на длъжност съдия, а
не на заеманата преди назначаването ѝ за административен ръководител – председател
по-висока длъжност заместник на административния ръководител – председател на съда.
2. Данни за основанието, мотивите и точното съдържанието акта, с който именно
заместник – председателят на Адм. съд – Варна Борислав Георгиев Милачков е определен
за изпълняващ функциите административен ръководител – председател, а не примерно
другият заместник – председател на Адм. съд – Варна съдия Елена Янакиева.
Предпочитана форма за предоставяне - електронни копия на относимите документи
в pdf или друг общодостъпен електронен формат. Моля решението за предоставяне на
информацията и самата информация да ни бъдат предоставени на адрес office@sopa.bg.
МОЛЯ при вземането на решение по заявлението да бъде съобразено, че за
предоставянето и разгласяването на исканата информация е налице надделяващ
обществен интерес поради целяното повишаване на прозрачността на задължен по ЗДОИ
субект и разкриването на корупционно мотивирани взаимоотношения с банки, както и
злоупотреби при определянето на съдебни състави в нарушение на принципа на
случайния подбор, включително от освободения председател на съда. Това означава, че е
без значение дали търсената информация се явява служебна, налице ли са хипотезите на
чл.13 ал.2 от ЗДОИ, и че за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 14.11.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

