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 реда и работното време на съда за регистриране на входящите по
електронната поща писма
Уважаема госпожо Председател,
На 18.07.2019г. в 16:53ч. в електронната пощенска кутия на съда е постъпило
становище по адм. дело № 502/2018г., регистрирано с вх.№ с.д. 11518 от 19.07.2019г., тоест
на следващия ден.
На 19.07.2019г. в 16:51ч. в електронната пощенска кутия на съда е постъпило
Заявление по чл.256 от ГПК, по същото адм. дело № 502/2018г., като след специална
справка в 16:53ч. на телефон 052 712805 се оказа, че както и предния ден, отново няма кой
да отвори електронната поща и постъпилият документ не може да бъде регистриран същия
ден, в рамките на обявеното работното време на съда с граждани от 9:00 до 17:00 часа.
По този повод, моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната
информация:
1. Вътрешните правила и реда за отваряне, разпечатване и регистриране на писмата и
документите, постъпили на електронната поща на съда admcourt.vn@gmail.com - писмени или
устни, както и заповедта, с която са утвърдени.
2. Двете имена, длъжностите, длъжностните характеристики, евентуалните възложени
допълнително задачи, правилата за заместване и работното време на лицата с достъп до
електронната поща на съда, изпълняващи действията или част от действията по т.1.
3. Конкретната причина лицата по т.2 да отсъстват колективно от работните си места
преди края на работния ден на 18.07.2019г. и 19.07.2019г.

Моля да ни бъдат предоставени и копия от относимите документи.
Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация да ни бъдат
предоставени по електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf или друг широкодостъпен
формат. Ако 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, с оглед, че адм.д. 502/2018г. е политическо, с огромен обществен и финансов
интерес и съвпадащо по време с кариерното израстване на съдия Мария Ганева до
длъжност зам.-председател на съда, непосредствено след определянето (посочването) ѝ за
председател на тричленния съдебен състав по това дело при погазване на принципа на
случайния подбор и последвалите абсурдни съдопроизводствени действия, излизащи
извън границите на професионализма и в емоционален, и в професионален план.
В случая това означава, че е без значение дали исканата информация е служебна или
с подготвителен характер и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 22.07.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

