До Председателя на Върховния административен съд
edocuments@sac.justice.bg, v.kuzmanova@sac.justice.bg
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 осъществяването от ВАС на върховен съдебен надзор
за точното и еднакво прилагане на ЗДОИ и ЗПУГДВМС
Уважаеми господин Председател,
Съгласно чл.125 ал.1 от Конституцията, ВАС осъществява върховен съдебен надзор за
точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване, тоест от
самия ВАС и останалите административни съдилища.
В тази връзка, моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация
относно контролно-инстанционната и тълкувателната дейност на ВАС:
1. Брой и/или номера (означения) на съдебните актове, постановени от ВАС в производства с
материя ЗДОИ, образувани в периода от 01.01.2019г. до датата на предоставянето на
информацията, с които ВАС е осъществил върховен надзор по смисъла на чл.125 ал.1 от
Конституцията, въз основа на собствената си конституционна контролно-инстанционна или
тълкувателна компетентност.
2. Брой и/или номера (означения) на съдебните актове, постановени от ВАС в производства с
материя чл.32 ал.1 от ЗПУГДВМС - обжалване на отказ за произвеждане на местен референдум,
образувани в периода след 12.06.2009г. до датата на предоставянето на информацията, с които
ВАС е осъществил върховен надзор по смисъла на чл.125 ал.1 от Конституцията, въз основа на
собствената си конституционна контролно-инстанционна или тълкувателна компетентност.

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 част от исканата информация съдържа защитени лични данни или други
правнозащитени тайни, те да бъдат заличени, за да ни бъде предоставена останалата част.
В случай, че законови разпоредби ограничават инстанционната компетентност на ВАС
и преграждат осъществяването на конституционното му правомощие за върховен съдебен
надзор за точното и еднакво прилагане на ЗДОИ и ЗПУГДВМС в административното
правораздаване, в такъв случай, моля на основание и по реда на чл.15 от ЗСВ и/или чл.150
ал.2 от Конституцията, въпросът да бъде внесен от ВАС в Конституционния съд.
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 ВАС, но и разкриването на данни за
корупция в и извън рамките съдебната власт. Например адм.д. 502/2018г. по описа на Адм.
съд – Варна е с материя чл.32 ал.1 от ЗПУГДВМС и огромен обществен и финансов интерес.
Производството му съвпадна 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 неподлежащо на инстанционен
контрол дело, при погазване на принципа на случайния подбор и последвали абсурдни
съдопроизводствени действия, не само уронващи престижа на съдебната власт, но които по
своята безпардонност и алогичност излизат извън рамките на професионализма и в
емоционален, и в морален 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, 23.07.2019г.
С уважение: Юлиян Чолаков

