До Административен съд – Варна
Адм. дело № 3420 /2018г., XXXIII състав
МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
Чрез адв. Ивайло Кънев Иванов от АК Варна, служ. адрес гр. Варна, ул. „Дрин“ №1, вх.Е
Относно доказателствени искания

Уважаеми Административен съдия,
1. С определение № 474 от 15.02.2019г. съдът е отхвърлил искането за събиране на
данни за прилаганите в ТД на НАП Варна правила за документооборота, от които да е
виден редът за администриране на подадените заявления, искания, молбите, сигнали,
жалби и други с неправилния аргумент, че в заявлението по ЗДОИ била поискана
информация само за входящата и изходящата кореспонденция. В действителност,
предмет на завлението е не само входящата и изходящата, но и вътрешнослужебната
кореспонденция. Ето защо моля да отмените определението и уважите искането, тъй като
правилата за документооборота в ТД на НАП Варна имат отношение към
съществуването на исканата информация за правното и фактическото основание
визираният в заявлението документ (молба-сигнал от 11.10.2018г.) да бъде или да не бъде
изпратен на адресата си в сроковете, предвидени в процесуалния закон.
2. Приложено представяме копие от писмо с.д. 1414 от 23.01.2019г., представено по
адм.д. № 3419/2018г. и приложеното към него Указание относно издаването и
използването на карти за идентификация в НАП. С тях ще доказваме, че исканите данни
за имената и длъжностите на служителите в НАП, включително длъжността и имената на
лицето или лицата по т.1 от заявлението за ДОИ (според номерацията на въпросите от
НАП), не са защитени лични данни по смисъла на чл.2 ал.5 от ЗДОИ във връзка с чл.2
ал.1 от ЗЗЛД и чл.6 от Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от
27.04.2016г., каквото е твърдението на административния орган.
Приложения: 1. Копие от писмо с.д. 1414 от 23.01.2019г., представено по адм.д. №
3419/2018г. 2. Копие от Указание относно издаването и използването на карти за
идентификация в НАП. 3. Договор за правна помощ от 11.03.2019г. 4. Препис от молбата.
Гр. Варна, 11.03.2019г.

С уважение: . . . . /адв. Ивайло Иванов/

