До Висшия съдебен съвет
vss@vss.justice.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО споразуменията за сътрудничество на ВСС
с Камарата на частните съдебни изпълнители
и Асоциацията на държавните съдебни изпълнители
Уважаеми госпожи и господа,
С Решение по протокол № 37/25.06.2015г., ВСС е одобрил текста на Споразумение
за сътрудничество за принудително събиране вземанията на органите на съдебната власт
с Камарата на ЧСИ, както и проектите на възлагателно писмо и покана за доброволно
изпълнение. От същия протокол става ясно, че с Асоциацията на ДСИ са водени разговори
за съвместно предложение за законодателна промяна, за да могат и ДСИ да събират
публични вземания, което впоследствие е реализирано с изменението на чл.264 ал.2 изр.2
от ЗСВ (ДВ бр.62 от 2016г., в сила от 09.08.2016г.). В тази връзка, МОЛЯ на основание
ЗДОИ да ни бъде предоставена информация относно:
1. Наличието и съдържанието на одобрени споразумения на ВСС с Камарата на ЧСИ и
Асоциацията на ДСИ, включително на одобреното с Решение на ВСС по протокол
№ 37/25.06.2015г., както и на одобрените проекти на възлагателно писмо, покана за
доброволно изпълнение и др. подобни бланкетни форми, включително данни за датите на
първоначалното им одобряване и последвалите одобрени изменения в тях, ведно с текста
на съответните редакции. Информацията се иска за периода от 25.06.2015г. вкл. до датата
на решението за предоставяне на информацията.
2. Издавани ли са от ВСС указания относно приложението в съдилищата на чл.104 от
отменения, респективно на чл.109 от актуалния Правилник за администрацията в
съдилищата, кога и какви. Информацията се иска за периода от 28.01.2014г. вкл. до датата
на решението за предоставяне на информацията.

Моля информацията да ни бъде предоставена под формата преглед на оригинал,
както и под формата на копия от относимите документи, предоставени по електронен път
на адрес office@sopa.bg в pdf, jpg или друг широкодостъпен 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.
Със заявлението се цели повишаването на прозрачността и отчетността в съдебната
власт при събирането на вземания, присъдени в полза на органи на съдебната власт или
други държавни или общински органи. 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, 08.11.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

