Деловодство АССГ:
(02) 4215 727; 4215 842
факс (02) 4215 840

ДО Административен съд – София град
aдм. дело № 2395 от 2017г., II отделение, 29 състав
МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

Уважаема госпожо Административен съдия,
I. В частта за изричния отказ.
Общоизвестно е, че след обявяването на делото за решаване на 31.05.2017г.
ответникът публикува стенограмите от 29.06.2014г. и 14.07.2014г., и на практика
оттегли оспорения административен акт в частта за изричния отказ.
Ето защо моля съдът да ни присъди разноските в частта по т.1.1. и 1.2. от
заявлението на основание чл.143 ал.2 от АПК.
II. В частта за мълчаливия отказ.
В частта по т.1.3. от заявлението се оспорва мълчаливият отказ относно данните за
акта или актовете, с които информацията е определена за правнозащитена тайна.
За стенограмата от 29.06.2014г. не е предоставена, не е и отказана мотивирано
информацията за датата, длъжността и имената на лицето или лицата, които са се
подписали при определянето на текста на тази стенограма за професионална тайна.
За стенограмата от 14.07.2014г. не е предоставена, не е и отказана мотивирано
информацията за длъжността и имената на лицето или лицата, които са се подписали
при определянето на текста на тази стенограма за класифицирана информация.
Ето защо моля съдът да отмени мълчаливия отказ по отношение на т.1.3. от
заявлението и определи на органа срок, в който да ни уведоми писмено за своето
изрично решение, като ни присъди разноските в тази част на основание чл.143 ал.1 от
АПК.
Претендираните към момента разноски са в размер на 10 лева за държавната такса.
С оглед процесуална икономия, моля съдът да уважи настоящата молба без отмяна на
определението за даване на ход по същество.

Гр. Варна, 29.09.2017г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

