Чрез съдия Тинка Косева,
председател на Административен съд – Варна
До Административен съд - Варна
ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представлявано от Юлиян Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
СРЕЩУ част от решение № 18 от 31.08.2017г. по заявление вх.№ П-0009 от
13.07.2017г. по описа на Административен съд - Варна
Уважаеми Административен съдия,
Предмет. Решението се обжалва в частта, с която се отказва исканата информация
по т.2.1 и 2.2 от заявлението относно договора на съда с „Уникредит Булбанк“ АД за
двете ПОС терминални устройства, поради несъгласието на банката за предоставянето ѝ.
Подсъдност. Моля на основание чл.22 т.1 и 6 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК
всички съдии в Административен съд - Варна да се отведат и на основание чл.133 ал.6 от
АПК образуваното дело да бъде изпратено на ВАС за постановяване изпращането му в
друг, равен по степен, административен съд.
Оспорването е на основание чл.146 т.4 и 5 от АПК - противоречие с материално
правни разпоредби и несъответствие с целта на закона. Информацията се отнася до
изразходване на средства от държавния бюджет и надделяващият обществен интерес по
смисъла на ЗДОИ е налице по подразбиране. Освен това, съдия Тинка Косева,
включително като ответник по адм. дело № 952 /2017г. на ръководения от нея съд, е
запозната служебно с многобройните доводи за обществен интерес, част от които са
изложени и в молба ВП-0332 от 03.08.2017г., която е част от преписката.
Искане. Моля да отмените оспореното решение в оспорената му част и укажете на
органа срок, в който да ни предостави исканата информация за сключения с „Уникредит
Булбанк“ АД договор, като ни присъдите и направените разноски.
В случай, че с отговора на молба ВП-0332 от 03.08.2017г. административният орган
ни предостави поисканата информация, моля обжалваният акт да се счита за оттеглен и
на основание чл.143 ал.2 от АПК ни бъдат присъдени направените разноски, които досега
са с общ размер 1,30 лева за пощенските разходи при подаването на жалбата.
Приложение: Препис от жалбата.
Гр. Варна, 12.08.2017г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

