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 Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО утвърдените от Председателя на Административен съд - Варна
Правила за извършване на звукозаписи и тяхното съхранение

Уважаема госпожо Председател,
Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена информация за всички версии
(редакции) на Правилата за извършване на звукозаписи и тяхното съхранение, утвърдени
от Председателя на Административен съд – Варна, както и за заповедите за тяхното
утвърждаване, за периода от 01.01.2018г. до датата на нейното предоставяне:
Моля исканата информация да ни бъде предоставена под формата преглед на
оригинал, както и под формата на копия от относимите документи, предоставени по
електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf, jpg или друг широкодостъпен формат.
Ако част от исканата информация съдържа защитени лични данни или други
правнозащитени тайни, те да бъдат заличени, за да ни бъде предоставена останалата част.
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 прозрачността на съда, но и разкриването на данни за
корупция, злоупотреби и документни престъпления при изготвянето на манипулирани
протоколи от съдебни заседания, с оглед тенденциозната политика на председателя на съда
за бързо унищожаване на доказателствата за това – звукозаписите от съдебни заседания.
Цели се и разкриването на предпоставки и данни за извършени специално от съдия
Мария Ганева длъжностни престъпления чрез недопустими съдопроизводствени действия
по време на съдебни заседания, които не се протоколират в съответния манипулиран
протокол, но се отразяват превратно върху финалния съдебен акт - включително по адм.
дело № 502 от 2018г., като доказателствата за престъплението се унищожават заедно със
звукозаписа, ако същият не бъде иззет своевременно от прокуратурата.
Това означава, че в случая е без значение дали исканата информация е служебна и за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.

Гр. Варна, 04.07.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

