Чрез Председателя на Административен съд – Варна
admcourt.vn@gmail.com
До Административен съд - Варна
ЖАЛБА
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
СРЕЩУ Решение № 13/13.01.2020г. за отказ по заявление вх.№ П-0012/31.12.2019г.
Уважаеми Административен съдия,
Със заявлението е поискана и с решението е отказана информация относно
обстоятелството дали закритото заседание по адм. дело № 3302 /2019г. по описа на
Административен съд – Варна, в което е постановено определение № 3164/16.12.2019г., се
е състояло в сградата на съда – да или не, или на друго място и на кое точно място.
Оспорването е на основание чл.146 т.3, 4 и 5 от АПК.
Информацията е отказана неправилно.
На заявителя е известно, че съдебните заседания в общия случай се провеждат в
сградите на съдилищата, както е отбелязано и в обжалваното решение. Ако случаят е такъв,
органът няма основание да отказва исканата информация, независимо от това дали тя е или
не е общоизвестна.
Абсурдна е тезата на административния орган (съдия Елена Янакиева), че същата
общоизвестна (според нея) служебна информация къде се провеждат съдебните заседания
следвало да се откаже, тъй като не били посочени ясни и конретни мотиви за наличието на
надделяващ обществен интерес. При положение, че тази общоизвестност е нормативно
определена, странно е информацията да се отказва с аргумент, че не била обществена (?)
При такава неяснота, органът е можел да се позове на чл.29 от ЗДОИ, но не го е сторил.
Ако на 16.12.2019г. съдия Елена Янакиева не е била на работа, каквото е съмнението
ни и някой друг е постановил от нейно име определение № 3164/16.12.2019г., такова
деяние излиза извън границите на функционалния имунитет на съдията и подлежи на
проверка от специализираната прокуратура. Ако обаче на 16.12.2019г. съдия Елена
Янакиева е била работа и именно на тази дата сама е подписала определението, тогава
решението за отказ става още по-неоснователно и необяснимо.
Искане за отвод. С оглед кой е ответникът и отчетливата политика на засилена
непрозрачност на сегашното 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)

