До Mинистъра на правосъдието
ул. „Славянска“ №1, София 1040, priemna@justice.government.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК 176143308, office@sopa.bg, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО забраната за министър Данаил Кирилов да пише статуси във фейсбук
Уважаеми господин Министър,
Повод за заявлението е репутацията на Министерството на правосъдието и неговата
администрация, оглавена от министър Данаил Кирилов, прочул се като „най-добрия юрист
на управляващите“.
https://www.mediapool.bg/panov-ima-neyasnoti-v-iskaneto-na-nai-dobriya-yurist-naupravlyavashtite-za-uvolnenie-na-mitalov-news303334.html
На 15.07.2020г. научихме и това, че министър-председателят е забранил на министър
Кирилов да пише статуси в профила си във „Фейсбук“ – като на палаво дете:
„И ви забранявам да пишете, Дани Кирилов, във фейсбук. Забранявам. Защото не
само че не е смешно, не само че ги възпалявате, но и ние с Христо Иванов сме работили“.
https://www.mediapool.bg/borisov-zabrani-na-kirilov-da-pishe-vav-feisbuk-sled-posta-zaspondzhbob-news309855.html
До тази забрана се стига след злополучния опит на министър Кирилов да подкрепи
почетния председател на ДПС Ахмед Доган, осмивайки акцията на Христо Иванов на плажа
в парк „Росенец“.
Плаж, разположен край незаконния малък „частен кей“ пред летните сараи на Доган,
завършващ с незаконна „синя стъклена пирамида“ с конспиративно „енергийно
предназначение“ и без ОВОС. Тези подробности относно законността обаче са убягнали от
строгия правосъден поглед на „най-добрия юрист на управляващите“.
https://btvnovinite.bg/bulgaria/dogan-se-nadjava-masovoto-plazhuvane-do-negovotoimenie-da-ne-dovede-do-sblasaci.html
Ето защо, както и във връзка с основната дейност на СОПА да подпомага
оптимизирането на администрацията, моля на основание ЗДОИ, да ни бъде предоставена
следната информация за наложените ограничения спрямо действията на министъра:
1. Данни за датата, регистрационния номер (уникален регистров идентификатор),
правното основание и точното съдържание на административния акт, с който министърпредседателят Бойко Борисов е забранил на министър Данаил Кирилов да пише статуси
в профила си във „Фейсбук“ – като на палаво дете. Копие от съответния документ.
2. Данни за други специални (извън нормативно определените) изисквания към
министър Данаил Кирилов и неговите правомощия, задължения и ограничения.
3. Данни дали министър Данаил Кирилов изпълнява послушно или неглижира
смело специалната забрана по точка 1. Негови отчети и доклади в тази връзка.

Уточнения:
Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация,
включително копията от относимите документи, да ни бъдат предоставени по електронен
път на адрес office@sopa.bg в pdf или друг общодостъпен електронен формат.
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Ако исканата информация съдържа защитени лични данни или други правнозащитени
тайни, те да бъдат заличени, за да ни бъде предоставена останалата част.
МОЛЯ при вземането на решение по заявлението да бъде съобразено, че исканата
информация е определена точно по съдържание, вид, обем, характер, произход, времеви
обхват и местонахождение. Посочена е допустима от ЗДОИ предпочитана форма, както и
начин на предоставяне. Налице е и надделяващ обществен интерес от разкриването и
разгласяването ѝ, тъй като се цели повишаването на прозрачността на действията на
министъра и администрацията на министерството, разкриването на данни за недопустими
зависимости, корупция, злоупотреби с власт и срамно невежество. Това означава, че е без
значение дали търсената информация е служебна, налице ли са хипотезите на чл.13 ал.2 от
ЗДОИ, и че за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 27.07.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)
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