До Административен съд – Варна
адм. дело № 2082/2019г., II състав
УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО изпълнение на указания в съобщение от 26.07.2019г. с баркод JL2L0H20,
с непосочени в него означение (номер и дата) и автор на разпореждането
Уважаеми Административен съдия,
Настоящата уточняваща молба с приложението към нея са подадени на 31.07.2019г.
по електронната поща на адрес admcourt.vn@gmail.com, подписани с КЕП.
1.1. В изпълнение на указанията в частта по точка 1 уточнявам, че мълчалив отказ
по заявлението се оспорва относно липсващите съдържание и означение (номер и дата) на
заповедта за утвърждаване на Правилата за извършване на звукозапис, действали в
периода от 01.01.2018г. до тяхната отмяна на 28.06.2019г. – както е формулирана жалбата.
Това са основни реквизити на всеки
административен акт. Те не могат да бъдат
заместени с резолюцията „Утвърдил“, тъй
като без рег. номер и дата оставя неясно не
само за кой период се отнасят правилата,
но и дали те въобще са издавани. >>>>>>>
Именно затова в ЗДОИ е предвидена форма на предоставяне на исканата информация
„преглед на оригинал“ – за да може заявителят да огледа документа „от всички страни“ и
да се убеди в неговото съществуване и надлежно валидиране, която форма е отказана от
административния орган и този отказ също е предмет на оспорване.
1.2. Съображения за наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на
ЗДОИ и правен интерес по смисъла на АПК.
Правилата за извършване на звукозаписи създават порядък при осъществяването на
тази дейност. Те запълват съществени празноти в нормативната уредба за работата на
съдебната система и създават обвързаност, с която служителите са длъжни да съобразят
своето поведение. Утвърдени правила означава приети и валидирани правила.
Невъзможно е да се регламентира дейността на голям брой служители в сериозна и
уважаваща себе си институция, каквато е или поне трябва да е Административен съд –
Варна, без тези създаващи ред и организация правила да са валидирани с акт, съдържащ
данни за датата или датите на тяхното създаване, утвърждаване и влизане в сила.
Това означава, че без тези данни въпросните Правила за извършване на звукозаписи
не могат да влязат в сила, нито да бъдат отменени или пък преименувани с представената
новоиздадена Заповед № РД-0372 от 28.06.2019г. на Правила за изтриване на звукозаписи.
Ето защо непредоставената информация за съдържанието, означението и датата на
административния акт за утвърждаване на Правилата за извършване на звукозапис е не
само обществена, но и такава с надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ. За
получаването на достъп до такава информация по реда на ЗДОИ не се изисква доказване
на правен интерес по смисъла на АПК, тъй като същият е налице по подразбиране.
2. В изпълнение на указанията в частта по точка 2, приложено представям копие от
квитанция за платена на 30.07.2019г. държавна такса в размер 10 лева по сметката на съда.

Гр. Варна, 31.07.2019г.

