До Председателя на Административен съд – Варна
admcourt.vn@gmail.com
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща office@sopa.bg, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО прилагането на чл.174 от АПК при отмяна на мълчаливи откази.

Уважаема госпожо Председател,
Съгласно чл.174 от АПК (доп. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.):
„Когато задължи органа да издаде административен акт или документ, съдът
определя и срок за това. При мълчалив отказ на административния орган препис от
съдебното решение се изпраща на компетентните органи по чл.307.“
По този повод, моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната
информация за периода от 19.11.2018 г. до датата на предоставянето на информацията:
1. Брой влезли в сила съдебни актове, с които е отменен мълчалив отказ в производства
по дела, образувани в Административен съд – Варна.
2. Данни за броя и съдържанието на писмата, с които на основание чл.174 изр.2 от АПК
съдът е изпратил препис от съдебното решение на компетентните органи по чл.307 от АПК, с
оглед налагане на наказания на виновните длъжностни лица.

Моля да ни бъдат предоставени и копия от относимите документи.
Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация да ни бъдат
предоставени по електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf или друг широкодостъпен
формат. Ако 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 на съда, но и разкриването на корупция
като резултат от неприлагането на чл.174 изр.2 от АПК и практическата безотговорност на
административните органи в такива случаи.

В случая това означава, че е без значение дали исканата информация е служебна или
с подготвителен характер и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 29.07.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

