ДО председателя на ВАС
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
от Юлиян Атанасов Чолаков
бул. "Владислав Варненчик" №133,
бл.40, вх.А, ап.43, п. код 9004, гр. Варна
Уважаеми г-н Председател,
Съгласно чл.2 ал.1 от Закона за държавните такси (ЗДТ), държавните такси (ДТ)
се заплащат с таксова марка или в брой. От практиката ми е известно, че от
създаването на ВАС на 01.12.1996 г. и досега, този стожер на административното
правораздаване в Република България (РБ) не признава таксовата марка за платежен
инструмент, а в касата на съда не се приемат ДТ и в брой. ДТ се заплащат на ВАС
единствено по непредвиден в ЗДТ трети начин - по банков път.
На основание чл.44 от Закона за счетоводството (ЗС) и Националните счетоводни
стандарти, във ВАС, както и в останалите съдилища, следва да се установи
задължителен ред за вътрешен документооборот, по който постъпват и приходите от
ДТ. Този ред се регламентира с акт на ръководителя на предприятието, съответно на
административния ръководител-председател на ВАС и засяга интересите на
неограничен кръг субекти. Посоченият акт е повод и част от предмета на настоящото
заявление за достъп до обществена информация (ДОИ) и по данни от главната
счетоводителка на ВАС, заглавието му е "Наредба за документооборота на ВАС".
В тази връзка и на основание Закона за достъп до обществена информация
(ЗДОИ), моля да ми бъде отговорено писмено на следните въпроси:
1.1. В случай, че е така, на какво правно основание ДТ във ВАС следва да се
заплащат единствено по непредвидения в ЗДТ банков път?
1.2. Приемани ли са някога и приемат ли се сега ДТ на касата във ВАС?
1.3. Приложима ли е била и приложима ли е сега във ВАС таксовата марка за
заплащане на дължими ДТ?
2.1. Разполага ли администрацията на ВАС с регламентиран от
административния ръководител-председател на съда ред за вътрешния
документооборот на ВАС на основание чл.44 от ЗС?
2.2. Как е озаглавен, кога е издаден и впоследствие какви промени е претърпял
този акт?
3. Давани ли са на председателя на ВАС с инструкция на ВСС или от друг орган
или в резултат на политическо споразумение, или на поръчка от такъв характер,
указания за счетоводната политика на ВАС, кога и какви, относно прилагането на ЗС
или на други актове или политики, чието изпълнение председателят на ВАС,
сегашният или предходен, е трябвало да обезпечи с определянето на ред по чл.44 ЗС,
изключващ заплащането на ДТ с таксова марка или в брой?
Моля на основание ЗДОИ да ми бъде изготвено копие на хартиен носител от
първоначалния акт, ако на основание чл.44 от ЗС такъв е издаден и утвърден от
административния ръководител на ВАС, както и от всички евентуални негови
редакции по-късно, както и от всички евентуални напътстващи актове по смисъла на
т.3 от въпросите, като ми бъде осигурена възможност лично да сравня всеки оригинал
с предоставеното копие. В случай, че някой акт съдържа данни и извън приложното
поле на ЗДОИ, моля да ми бъде издаден заверен препис от него със заличени
съответните пасажи с такива данни.
Информацията ми е нужна, за да си съставя собствено мнение за организацията и
дейността на администрацията на ВАС, касаеща начините за внасяне на ДТ за
извършваните от съда услуги, а също така дали и доколко стожерът на
административното правораздаване в РБ зачита и спазва ЗС и ЗДТ.
Гр. Варна, 06.11.2006 г.

С уважение: (

) /Чолаков/

