Чрез Директора на ТД на НАП Варна
td_varna@ro03.nra.bg
До Административен съд - Варна
ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представлявано от Юлиян Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
СРЕЩУ
част от решение № 60274-11 /15.04.2019г. по заявление вх.№ 60274 /09.11.2018г.
до Директора на ТД на НАП Варна oтносно подбора на кадри и превръщането на
ТД на НАП Варна в орган за репресии срещу граждани и ЮЛНЦ в тази връзка.
Уважаеми Административен съдия,
Настоящата жалба е подадена на 29.04.2019г. чрез административния орган по
електронната поща на адрес td_varna@ro03.nra.bg, подписана с КЕП.
Решението се обжалва в частта по т.1 от заявлението, с която е отказан изрично
достъп до данните за проведените конкурсни процедури и техните критерии, ако
такива са проведени, при постъпването на работа на старши юрисконсулт Тодорка
Александрова и главен юрисконсулт Красимира Терзиева, поотделно за всяка от тях.
Оспорването е на основание чл.146 т.4 и 5 от АПК
Исканата информацията е отказана с аргумент, че представлявала лични данни
по смисъла на чл.4 т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27.04.2016г., а
съгласно чл.2 ал.5 от ЗДОИ, законът не се прилагал за достъп до лични данни. Твърди се
и липса на правен интерес от изискването на достъп до информация
Отказът е неправилен. Исканата обществена информация за проведени конкурсни
процедури и техните критерии при постъпването на работа в ТД на НАП Варна, не
съдържа лични данни и още по-малко защитени лични данни. Посоченото основание
„липса на правен интерес“ е не само правно неотносимо към искането и предоставянето
на информация по реда на ЗДОИ, но е и самостоятелно доказателство за наличието на
надделяващ обществен интерес към конкурсните процедури и техните критерии за
подбора на професионално подготвени служители в ТД на НАП Варна, включително на
юрисконсулт Тодорка Александрова и юрисконсулт Красимира Терзиева в конкретния
случай, с оглед описаните в заявлението предпоставки и данни за превръщането на ТД на
НАП Варна в мафиотизиран и репресивен държавен орган за таен политически терор
чрез неясно как подбрани некомпетентни или зависими служители, изпълняващи
безпрекословно и поръчки за сплашване и репресии срещу конкретни граждани и
юридически лице с нестопанска цел, включително чрез проверки по тайни сигнали от
политически партии, от Община Варна или други институции, какъвто е и случаят с
печално известното определение № 1690 от 28.05.2018г., постановено по адм.д. № 2751 /
2017 г. на Адм. съд - Варна от съдия Марияна Ширванян.
При отказа не е съобразено и надлежно мотивираното в заявлението наличие на
надделяващ обществен интерес, което не е оспорено от административния орган.
Ето защо моля съдът да отмени решението в обжалваната му част и определи на
органа срок, в който да ни предостави пълен достъп до исканата обществена информация
и ни присъди и направените разноски.
Забележка: Жалбата е подадена по електронната поща чрез административния орган
и той разполага с препис.
Гр. Варна, 29.04.2019г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

