До председателя на Върховния административен съд
edocuments@sac.justice.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, е-поща: office@sopa.bg
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
ОТНОСНО
правилата за публикуване на съдебните актове на интернет страницата на ВАС
Уважаеми господин Председател,
Съгласно Решение 25.4. по протокол № 42/29.10.2009г. на ВСС, при
публикуването на съдебните актове се обезличават имена, ЕГН и адреси на физическите
лица, участници в процеса. В чл.64 от ЗСВ също няма изискване за обезличаване на
наименованията и адресите на юридическите лица и институциите.
В тази връзка, МОЛЯ на основание ЗДОИ във връзка чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ да ни
бъде предоставена обща информация за вътрешните правила за публикуване на
съдебните актове на интернет страницата на ВАС, както и за конкретната причина при
изписването на наименованието на юридическите лица и институциите да се обезличава
системно наименованието на населеното място, а нерядко и наименованието на самото
юридическо лице. Примери:
Областен управител на [населено място]
(Областен управител на гр. Варна)
[фирма] - [населено място]
(„Холдинг Варна“ АД - гр.Варна)
„кмета на Община – С. Баня“
(кмета на Община Сапарева баня)
[ЮЛ]
(Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА)
Последният пример с [ЮЛ] е от решение №9679 от 14.09.2016г. по адм. дело
№ 10019/2016г. на ВАС, ограничаващо инициативните комитети с позиция за
предстоящия национален референдум - казус с надделяващ обществен интерес по
смисъла на ЗДОИ.
МОЛЯ информацията да ни бъде предоставена по електронен път на адрес
office@sopa.bg в JPEG, PDF или друг формат.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на надделяващ
обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата информация. Освен
поради примера с [ЮЛ], общественият интерес е налице, тъй като се цели
повишаването на прозрачността на действията на задължената по ЗДОИ администрация
на ВАС при спазването на изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ, с оглед разкриването и/или
предотвратяването на корупционно мотивирани информационни практики, базирани
върху недобрата осведоменост на гражданите и съдебните служители за правилата за
публикуване на съдебните актове на интернет страниците на ВАС и останалите
съдилища в страната. В случая наличието на надделяващ обществен интерес означава,
че е без значение дали цялата или част от исканата обществена информация е служебна
и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 16.09.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

