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ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 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 възможността за заплащане на държавни такси в брой в касата на
Административен съд – Варна и в останалите административни съдилища

Уважаеми госпожи и господа,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена информация относно:
1. Причината във ВАС, АССГ, АС Пловдив, АС Бургас и почти всички
административни съдилища в страната да е възможно държавните такси да се заплащат в
брой в касата на съда съгласно чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ, а в Административен съд
Варна тази възможност да е премахната нарочно от ръководството на съда.
Става въпрос за възможността да се заплащат в брой държавните такси за
образуването на делата, изготвянето на заверени и незаверени копия от документи и
издаването на съдебни удостоверения и изпълнителни листи, а под „информация за
причината“ се има предвид правното и фактическо основание за ограничаването и/или
премахването на тази възможност.
2. Освен в Административен съд Варна, в кои други административни съдилища в
страната не е възможно държавните такси по т.1 да се заплащат в брой в касата на съда,
както и каква точно е действителната причина за погазването на чл.2 ал.1 изр.2 предл.1
от ЗДТ – правна, техническа, корупционно-политическа или друга.
Обръщам специално внимание, че с това заявление не се иска информация,
свързана с инсталирането и експлоатирането на терминални устройства ПОС.
Моля информацията да ни бъде предоставена по електронен път в jpg, pdf, или друг
формат на адрес office@sopa.bg или на друг адрес, където са публикувани данните.
Със заявлението се цели повишаването на прозрачността и отчетността в съдебната
власт при събирането на държавните такси, както и ограничаването, разкриването и
предотвратяването на злоупотреби чрез корупционно мотивирани взаимоотношения с
банки. Това означава, че за исканата информация е налице надделяващ обществен
интерес и за предоставянето ѝ е без значение дали тя е служебна и не е необходимо
съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 26.02.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

