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 становището на общото събрание на съдиите и предложението на
председателя на съда съдия Елена Янакиева във връзка с назначаването на
съдия Мария Ганева за неин заместник.
Уважаема госпожо Председател,
Моля на основание ЗДОИ да ни бъдaт предоставена информация за становището на
общото събрание на съдиите и мотивираното предложение на председателя на
Административен съд – Варна по смисъла на чл. 168 ал.2 от ЗСВ, въз основа на които
съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е назначила с решение от 02.07.2019г. съдия
Мария Симеонова Ганева за Заместник на административния ръководител на съда,
считано от датата на встъпване в длъжност.
Моля да ни бъде предоставена информация от протокола от общото събрание на
съдиите с данни за присъствалите съдии, изразените становища по предложението съдия
Мария Ганева да бъде назначена за заместник на председателя, имало ли е други
предложения, както и за точните резултати от гласуването.
Моля исканата информация да ни бъде предоставена под формата на копия от
относимите документи по електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf или друг
широкодостъпен формат. Ако съдържа защитени лични данни или други правнозащитени
тайни, моля 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. Корупция във връзка с кариерното израстване на съдия Мария Ганева
непосредствено след определянето (посочването) ѝ за председател на тричленния съдебен
състав по адм. дело № 502/2018г. при погазване на принципа на случайния подбор и
последвалите абсурдни съдопроизводствени действия, излизащи извън допустимите
граници на професионализма не само в емоционален, но и в професионален план. Това е
дело с огромен обществен и финансов интерес, тъй като е образувано по жалба срещу
решението, с което Общински съвет - Варна отхвърли предложение за местен референдум
за градоустройственото бъдеще на крайбрежната зона, подкрепено с над 33000 подписа.
В случая това означава, че е без значение дали исканата информация е служебна и за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 11.07.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

