ДО Председателя на Административен съд - Бургас
delovodstvo@admcourt-bs.org, office@bs-adc.justice.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща: office@sopa.bg
представлявано от председателя Юлиян Атанасов Чолаков, тел.0888491445
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
Относно:
1. Обясненията на Община Бургас по чл.306 ал.3 от АПК и разпореждането по адм.д.
№ 699 от 2019г. на Адм. съд – Бургас, образувано по сигнал на сайта Биволъ и СОПА за
неизпълнение на съдебното решение по адм.д. № 2700 от 2018г. на Адм. съд – Бургас.
2. Длъжностните лица по чл.306 ал.2 от АПК в Адм. съд – Бургас.
3. Събирането на такси от податели на сигнали за нарушения по чл.304 от АПК.
Уважаеми господин Председател на Административен съд - Бургас,
1. Моля на основание ЗДОИ във връзка с чл.12 от АПК или на друго основание, да ни
бъде предоставена информация за становището с обясненията на Община Бургас по чл.306
ал.3 и финалното разпореждане по чл.306 ал.2 от АПК по адм.д. 699 от 2019г. на Адм. съд –
Бургас, образувано по сигнал на директора на сайта Биволъ Асен Йорданов и СОПА чрез
председателя Юлиян Чолаков, с което длъжностно лице от Адм. съд – Бургас е наложило или
е отказало да наложи наказание на длъжностно лице от Община Бургас за неизпълнение на
съдебното решение по адм.д. № 2700 от 2018г. на Адм. съд – Бургас.
2. Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена информация за длъжностните лица
по чл.306 ал.2 от АПК, овластявани и/или овластени от председателя на съда да налагат
наказания по чл.304 от АПК за неизпълнение на актове на съда, както и за заповедите, с които
са овластявани или овластени, за периода от 01.01.2018г. до датата на предоставяне на
информацията.
3.1. Моля да ни бъде предоставена информация овластявал ли е председателят на съда и
овластени ли са длъжностните лица чл.306 ал.2 от АПК да събират държавни такси от
податели на сигнали за нарушения по чл.304 от АПК, на както основание и с какъв акт са
овластени, за периода от 01.01.2018г. до датата на предоставяне на информацията.
3.2. С оглед интересното разпореждане от 08.04.2019г. по адм.д.№ 699/2019г. на Адм.
съд – Бургас, ХХ състав за заплащане на държавна такса в размер на 10 лева за всеки един от
двамата податели на сигнал за нарушение по чл.304 от АПК, моля да ни бъде предоставена
информация колко на брой аналогични на посоченото разпореждания за заплащане на такси
за производство по чл.306 от АПК са постановени от същия съдия и от други съдии в Адм.
съд – Бургас, тези такси дължими ли са в полза на съдебната власт, в какъв размер са искани и
какъв е общият им размер, в който са заплатени по сметката на съда и прехвърляни ли са
събраните суми по сметката на ВСС за периода от създаването му до датата на предоставяне
на информацията, поотделно за всяка календарна година.
Моля информацията да ни бъде предоставена под формата преглед на оригинал и по
електронен път под формата на копия от относимите документи, а данните за лицата по т.2 и
под формата на справка, на адрес office@sopa.bg в pdf, jpg или друг формат.
Ако част от исканата информация съдържа защитени лични данни или други
правнозащитени тайни, те да бъдат заличени, за да ни бъде предоставена останалата част. При
разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че за получаването и разгласяването на
исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй като се цели не само
повишаването на прозрачността и отчетността на задължените по ЗДОИ администрации на
Адм. съд – Бургас и Община Бургас, но и разкриването на корупционно мотивирани
взаимоотношения в тях и между тях, включително при оползотворяването на обществени
средства. Това означава, че за предоставянето на исканата информация е без значение дали тя
е служебна, дали е с подготвителен характер и не е необходимо съгласието на трети лица.
гр. Варна, 23.04.2019г.

С уважение:

Юлиян Чолаков

