До Председателя на Административен съд – Варна
admcourt.vn@gmail.com
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 приложимостта на електронния подпис на физическо лице за подаване по
електронен път на документи от името на юридическо лице в условията на извънредна
епидемична обстановка и при нормална обстановка
Уважаема госпожо Председател,
Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация, поотделно
за условията на извънредна епидемична обстановка (в периода от 13.03.2020г. до датата на
предоставянето на информацията) и нормална обстановка:
1. Данни дали Административен съд – Варна регистрира и приема за валидно
подписани постъпилите по електронен път документи, подадени от представител на
юридическо лице, когато електронният подпис е на името на физическото лице.
Уточнение по т.1: Става въпрос за случаите, когато физическо лице с доказани
правомощия да представлява ЮЛ или ЮЛНЦ, е използвало за електронна идентификация
по смисъла на чл.3, т.1, предл.3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 личния си сертификат за
физическо лице (удостоверение за КЕП на физическо лице по смисъла на чл.13, ал.3 от
ЗЕДЕУУ и чл.3, т.12 от Регламент (ЕС) № 910/2014), за да подпише с електронен подпис и
подаде по електронен път документи от името на представляваното от него ЮЛ.
2.1. Данни дали информацията по точка 1 се отнася за случаите, когато в съда
постъпват документи по дела с докладчик съдия Марияна Ширванян или Наталия
Дичева, жалбоподател СОПА и ответник Председателят на съда.
2.2. Дали съдия Марияна Ширванян и съдия Наталия Дичева като докладчици по
дела, в които СОПА не е страна, са приемали изпратени по електронен път документи,
например от НАП, подписани или неподписани с електронен подпис.
3. Данни кои съдии в Административен съд – Варна приемат и кои не приемат за
валидно подписани постъпилите по електронен път документи, подадени от Юлиян
Чолаков като представител на СОПА, когато електронният подпис е на името на
физическото лице Юлиян Чолаков.
4. Данни за съдбата на съдебно удостоверение изх.№ 2502 от 27.07.2020г.,
издадено по адм.д. 1621 от 2020г. и представено на Председателя на
Административен съд – Варна за изпълнение с писмо вх.№ ВП-0513 от 27.07.2020г.
Уточнения по заявлението: Моля решението за предоставяне на исканата информация
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.
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 съда, но и разкриването на данни за
корупция и злоупотреби от ръководството на съда, включително при взаимоотношенията
му с други съдии и съдебни служители. Това означава, че е без значение дали исканата
информация е служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 31.07.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)

