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 посещенията на адвокат Бранимир Балачев на етаж 2 в сградата на
Административен съд – Варна и разговорите му със съдии
Уважаема госпожо Председател,
С оглед, че адвокат Бранимир Балачев е зам.-председател на Общински съвет –
Варна и председател на групата на ПП ГЕРБ, моля на основание ЗДОИ да ни бъде
предоставена следната информация относно неговите посещение на етаж 2 в сградата
на съда, който е с различен пропускателен режим за външни лица:
1. Данни колко пъти, на кои дати и в какво качество адвокат Бранимир Балачев е
посещавал етаж 2 на съда след избора му за общински съветник, мандат 2019 – 2023г.
2. Данни по чие нареждане и на какво правно основание е допускан, от кого точно
е приеман, по какъв повод и по чия инициатива се е състояла всяка от срещите на
адвокат Бранимир Балачев на етаж 2 в съда.
3. Данни документирани ли са посещенията и протоколирани ли са разговорите на
адвокат Бранимир Балачев на етаж 2 със съдии, включително с председателя Елена
Янакиева и зам.-председателите Борислав Милачков и Мария Ганева.
4. Данни за броя и датите на входящите и изходящите телефонни разговори на
председателя и зам.-председателите на съда с адвокат Бранимир Балачев.
Уточнения:
Моля да ни бъдат предоставени копия от всички относими към исканата
информация протоколи, стенограми, разпечатки, справки и други подобни документи.
Информация се иска за периода след избора на Общински съвет – Варна мандат
2019 – 2023г. до обявяването на извънредната епидемична обстановка на 13.03.2020г. и
отделно, за периода след тази дата до датата на предоставянето на информацията.
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 повишаването на прозрачността на съда, както и разкриването на данни за
корупция и злоупотреби при взаимоотношенията на съдебни служители, съдии и
ръководството на съда с ръководството на Общински съвет – Варна и ПП ГЕРБ,
ощетяващи гражданите, страните и техните процесуални представители.
Това означава, че е без значение дали исканата информация е служебна и за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 05.10.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков

