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СРЕЩУ
Решение № 14/13.01.2019г. (2020г.) за отказ по заявление вх.№ П-0010/31.12.2019г.
Уважаеми Административен съдия,
Обръщам внимание, че в означението на обжалваното решение е допусната грешка,
като най-вероятно вярната дата е 13.01.2020г., а не 13.01.2019г.
Със заявлението е поискана и с решението е отказана следната информация относно
периодите на отсъствия на председателя на съда съдия Елена Янакиева поради ползване
на разрешен годишен отпуск, на отпуск по болест, при командировка или друга причина,
за периода от 11.03.2019г. до датата на нейното предоставяне:
1. Периодите на отсъствие.
2. Съдържанието на заповедите за заместване в случаите на отсъствие.
3. Съдържанието на заповедите за командироване, когато причината е командировка.
Оспорването е на основание чл.146 т.3, 4 и 5 от АПК.
Информацията е отказана с аргументи, неотносими към ЗДОИ.
Абсурдна е тезата на административния орган (съдия Елена Янакиева) в обжалваното
решение, че данните за периодите и причините за нейното собствено отсъствие от работа
като председател на съд и лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на
ЗПКОНПИ, не само че не били с надделяващ обществен интерес, но въобще не били
обществена информация. На практика това означава, че съдия Янакиева може да не е
работа, но някой да постановява от нейно име съдебни или административни актове –
деяние с характер на престъпление от общ характер, каквото е съмнението ни в случая
и което евентуално деяние излиза извън границите на функционалния имунитет и следва
да бъде проверено от специализираната прокуратура при съвпадение на датите.
Искане за отвод. С оглед кой е ответникът и отчетливата политика на засилена
непрозрачност на новосформираното ръководство на съда, моля всички съдии в
Административен съд – Варна да се отведат.
С оглед гореизложеното, моля да отмените обжалваното решение и определите на
административния орган срок, в който да ни предостави исканата обществена информация
в пълен обем, като ни присъдите и направените разноски.
Гр. Варна, 31.01.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)

