До господин Димитър Стоянов
Главен секретар на Президента на Република България
priemna@president.bg
ИСКАНЕ
по чл.22 от ЗДОИ, чл.34 ал.1 от АПК и за прием
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
Във връзка със заявление вх.№ 63-00-100 от 11.12.2018г. и
предложение за радикална антикорупция вх.№ 63-00-74/07.08.2018г.
Уважаеми господин Стоянов,
I. Единствената цел на заявлението и на настоящото искане по чл.22 от ЗДОИ и чл.34
ал.1 от АПК е да се заостри вниманието на водещите юристи в Администрацията на
Президента върху предложението ни с вх.№ 63-00-74/07.08.2018г., с надеждата то да бъде
обсъдено, осмислено и разбрано правилно с наше съдействие. Идеята в него може да бъде
толкова полезна за просперитета на България, че е грехота да се подминава необсъдена.
Ето защо, моля да ни бъде определен ден и час за прием при секретар или съветник
по правни въпроси, като за взаимно удобство и резултатност, срещата може да бъде
подготвена с предварителни критични въпроси по темата, по които да се подготвим.
II. С писмо изх.№ 63-00-100 (1) от 14.12.2018г. ни уведомявате, че достъпът до
исканата от нас информация не се осъществявал по правилата на ЗДОИ, тъй като имаме
качеството на страна по вече образуваното производство по преписката с предложението
и съгласно чл.12 ал.2 от АПК можем да упражним правото си на достъп именно по реда
на АПК - тоест, на основание чл.34 ал.1 от АПК.
Със същото писмо ни информирате, че разпоредбите на чл.2 ал.2 т.1 от АПК не се
прилагат за актовете на Президента на Републиката.
Според на чл.2 ал.2 т.1 от АПК обаче разпоредбите на кодекса не се прилагат за
актовете на Президента, а не разпоредбите на чл.2 ал.2 т.1 от АПК.
Ето защо моля на основание чл.22 от ЗДОИ да бъде допълнена или поправена
предоставената ни информация, че разпоредбите на чл.2 ал.2 т.1 от АПК не се прилагат
за актовете на Президента на Републиката, като бъде уточнено следното:
1. Разпоредбите на чл.2 ал.2 т.1 от АПК или останалите разпоредби на АПК не се
прилагат за актовете на Президента на Републиката и кои точно разпоредби от АПК.
2. Прилагат ли се разпоредбите на АПК и ЗДОИ за актовете на Администрацията на
Президента и кои точно разпоредби от АПК и ЗДОИ не се прилагат.
(Забележка: Това не е искане за правна консултация, а за информация, от която да си
съставим мнение за законосъобразността на действията на администрацията.)
III. В случай, че чл.2 ал.2 т.1 от АПК не е пречка за приложимостта на останалите
разпоредби на АПК за актовете на Администрацията на Президента, моля поисканата със
заявлението от 11.12.2018г. информация (точки 1, 2 и 3) да ни бъде предоставена на
основание и по реда на чл.34 ал.1 във връзка с чл.12 ал.2 предл.1 от АПК.
Моля информацията по т.2 от заявлението да включва становищата по
предложението ни на секретаря по правни въпроси професор Емилия Друмева, секретаря
по правни въпроси и антикорупция Пламен Узунов и съветника по правни въпроси
Невянка Кънева, ако има такива становища.
Гр. Варна, 17.12.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

