До и.ф. председател на Административен съд - Бургас
delovodstvo@admcourt-bs.org, office@admcourt-bs.org
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до иформация
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 плащанията на държавни такси на каса и чрез ПОС терминал
Уважаеми господин и.ф. Председател,
Моля на основание ЗДОИ да ни предоставите следната информация:
1. В сайта на съда, раздел контакти, е обявено, че към 07.06.2017г. председателят и
касиерът обитават една стая и отговарят на един телефон. Това шега ли е или намек?

http://www.admcourt-bs.org/contact/contact.php

2. Брой плащания на държавни такси в касата на съда по години за периода след
въвеждането в експлоатация на ПОС терминал през 2013г., поотделно за изготвянето на
незаверени и заверени копия от документи, издаването на съдебни удостоверения и
образуването на дела.
3. Брой плащания на държавни такси чрез ПОС терминала в съда по години за
периода след въвеждането му в експлоатация през 2013г., поотделно за изготвянето на
незаверени и заверени копия от документи, издаването на съдебни удостоверения и
образуването на дела.
Моля информацията, ведно с копия от относимите документи и решението по
заявлението, да ни бъдат предоставени по електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf,
jpg или друг формат.
Моля при разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на
надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ, с оглед целяното повишаване на
прозрачността на съда и разкриването на корупционно мотивирани взаимоотношения с
банки. Това означава, че е без значение дали исканата информация е служебна и за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Обръщам специално внимание върху обстоятелството, че освен да си съставим
мнение за дейността на органа, исканата информация е предназначена и за
доказателство пред прокуратурата и съда.
Гр. Варна, 07.06.2017г.

С уважение: Юлиян Чолаков

