
Здравейте, г-жо Костова

Виждам на сайта на ВСС, че не е имало заседание на 04.11.2014, но ще има на 21.11.2014.

Макар да не го виждам като отделна точка в дневния ред, се надявам въпросът, който зададох, да бъде 
повдигнат. Сигурен съм всички разбираме, че е съвсем естествено той да бъде решен в посока за 
премахване ограничението на достъпа от чужбина до сайтовете на съдилищата в България. 

Предварително благодаря за вниманието и усилието! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Krassimir Gadjokov
http://www.gadjokov.com
http://www.facebook.com/gadjokov
http://www.twitter.com/gadjokov
http://www.linkedin.com/in/gadjokov

On Oct 29, 2014, at 1:21 PM, Krassimir Gadjokov <gadjokov@gmail.com> wrote:

Уважаема г-жо/г-це Костова,

огромно благодаря за бързия и по същество отговор! 
Най-после някакъв отговор след 2 месечно търсене.

Очаквам решението с нетърпение.

Отново - благодаря за отделеното внимание!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Krassimir Gadjokov
gadjokov.com :: facebook.com/gadjokov :: linkedin.com/in/gadjokov

On Oct 29, 2014, at 5:37 AM, "Daniela Kostova" <d.kostova@vss.justice.bg> wrote:

    Уважаеми господин Гаджоков,
 
уведомявам Ви, че запитването ви е заведено във ВСС с регистрационен номер 94-00-878/27.10.2014г.
Предадено е за разглеждане в комисията по професионална квалификация, информационни технологии и статистика и ще бъде 
разгледано на заседание на същата на 04.11.2014г.
 
Ще бъдете уведомен за решението.
 
С уважение
Даниела Костова 

----- Original Message -----
From: Krassimir Gadjokov
To: d.kostova@vss.justice.bg ; gerdzhikov@sefita.org
Sent: Friday, October 24, 2014 4:18 AM
Subject: Fwd: Запитване: защо интернет-сайтовете на окръжни и районни съдилища са недостъпни от чужбина?

Уважаеми г-жо Костова и г-н Герджиков,

препращам моята кореспонденция до вас, защото не получавам отговор от никоя от отговорните 

Krassimir Gadjokov <gadjokov@gmail.com>
To: Daniela Kostova
Re: Запитване: защо интернет-сайтовете на окръжни и районни съдилища са недостъпни от 
чужбина?

 

November 15, 2014  9:04 AM
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съдебни инстанции на този моят елементарен въпрос. Както ще видите по-долу, писал съм първо до 
Добрички окръжен съд, след това до администрацията на ВКС и след като не получих отговор от тях, и 
до съдии във ВКС - също без отговор.

На сайта на ВСС също - доста странно - няма начин човек да се обърне към ВСС. Има някаква форма 
за контакт, но тя изисква избор на една от 4-5 предварително зададени конкретни теми, както и 
някаква "парола" която въобще не е ясно как се получава, и защо въобще е нужна.

Въпросът ми по същество: Желая да получа конкретна официална информация защо по-голямата част 
от сайтовете на окръжни и районни съдилища недостъпност по интернет в чужбина. (Подробности по 
това какво съм установил можете да намерите в емейла най-долу.)

Ще бъда благодарен ако доведете това запитване до вниманието на ВСС - сигурен съм ще уважат този 
въпрос на българи от чубжина. 

Предварително благодаря за вашето внимание и съдействие!

-----------------
Красимир Василев Гаджоков
живеещ в Торонто, Канада
съсобственик на имот и данъкоплатец в гр. Добрич
Добрич, ул. Стоил войвода 11, Ап. 2

Begin forwarded message:

From: Krassimir Gadjokov <gadjokov@gmail.com>
Subject: Fwd: Запитване: защо интернет-сайтовете на окръжни и районни съдилища са 
недостъпни от чужбина?
Date: September 19, 2014 12:23:46 PM EDT
To: office@microlab.bg, assia_gr@mail.orbitel.bg

Здравейте, г-жо Грънчарова и г-н Добревски!

Препращам това запитване до вас, защото не получих отговор на емейла си по-долу повече от 3 
седмици вече. Запитването ми, както виждате, не е свързано с дело или юридически въпрос.

На сайта на ВКС има на практика само един емейл за връзка -този на г-жа Аникова. За другите 
емейли изрично пише да се ползват само във връзка с дела.

Ще бъде благдоарен ако доведете моето запитване до отговорните фактори, които могат да 
отговорят на него.

Предварително благодаря! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Красимир Василев Гаджоков
съсобственик на имот и данъкоплатец в гр. Добрич
Добрич, ул. Стоил войвода 11, Ап. 2

Begin forwarded message:

From: Krassimir Gadjokov <gadjokov@gmail.com>
Subject: Запитване: защо интернет-сайтовете на окръжни и районни съдилища са недостъпни 
от чужбина?
Date: August 29, 2014 12:03:07 PM EDT
To: anikova@vks.bg

Уважаема г-жо Аникова,
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Обръщам се към Вас тъй като само вашият емейл адрес от всички, които намерих на сайта на ВКС, 
допуска кореспонденция по несвързани с дела въпроси.

Опитах се да потърся информация по конкретен интересуващ ме въпрос на интернет-сайта на 
Окръжен Съд Добрич ( http://dobrich.court-bg.org ) от чужбина.

Оказа се, че сайтът не се зарежда както от домашния ми интернет в Канада, така и от този на 
работното ми място в Канада. Проверих чрез познати в САЩ - оттам също се зарежда.

В същото това време чрез двама познати от два различни града в България провериха и 
потвърдиха,, че при тях сайтът се зарежда безпроблемно.

След всичко това остава само една възможност: по някаква причина сайтът е направен недостъпен 
за зареждане извън България.

Контактувах Окръжден Съд Добрич и оттам ми отговориха, че (цитирам): "Интернет страницата на 
Окръжен Съд град Добрич никога не е била отворена за достъп извън България."

След моя проверка на всички сайтове на окръжни съдилища (от страницата "Полезни връзки" на 
сайта на ВКС) установих, че недостъпността е на централно ниво. Недостъпни се оказват само 
сайтовете на тези оркъжни съдилища, които изглежда са централно поддържани -  като "под-сайт" 
на court-bg.org, например dobrich.court-bg.org, vt.court-bg.org.

За разлика от тях, сайтовете на някои окръжни съдилища са достъпни от чужбина - а именно на 
Пловдивският, Пазарджишкият, Ямболският, Шуменският, Сливенският, Габровският, Видинският, 
Бургаският окръжен съд, както и Софийският Градски Съд. Различното при тях е, че те не са "под-
сайт" на court-bg.org, а самостоятелни сайтове явно с хостинг на други места.

Идентична е и ситуацията за районните съдилища.

Намирам лиспа на последователност в подобна недостъпност. Това предполага, че тя не е базирана 
на правило (закон или решение), приложено за сайтовете на всички съдилища от този ранг.

Желая да получа конкретна официална информация на какво основание е наложено това 
ограничение за недостъпност на по-голямата част от сайтовете на окръжни и районни съдилища от 
интернет в чужбина. 

Предпочитам да получавам информацията по този въпрос по електронна поща до емейла ми 
gadjokov@gmail.com .

Предварително благодаря за отделеното време и внимание!

С уважение,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Красимир Василев Гаджоков
съсобственик на имот и данъкоплатец в гр. Добрич
Добрич, ул. Стоил войвода 11, Ап. 2
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