ДО Софийския градски съд
Чрез председателя на ВАС
Ж А Л Б А
от Юлиян Атанасов Чолаков ЕГН 5409161102
бул. "Владислав Варненчик" №133,
бл.40, вх.А, ап.43, п. код 9004, гр. Варна
СРЕЩУ отказ на председателя на ВАС да се
произнесе с решение по заявление за достъп до
обществена информация от 06.11.2006
УВАЖАЕМИ ГРАДСКИ СЪДИИ,
С пощенска пратка № 135 /06.11.2006 изпратих до председателя на ВАС заявление за
достъп до обществена информация (ДОИ). Адресатът е административен ръководител на
съда и задължен по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) субект. Поставени
са въпроси относно прилагането от администрацията на ВАС на Закона за счетоводството
(ЗС) и Закона за държавните такси (ЗДТ), във връзка с начините на заплащане на
държавните такси (ДТ), дължими на ВАС. Поисканата информация е обществена, засяга
неограничен кръг субекти и би ми помогнала да си съставя собствено мнение дали и
доколко при своята дейност ВАС, начело с г-н Константин Пенчев, зачита и спазва ЗС и
ЗДТ. Известието за доставяне е подписано на 08.11.2006, към днешна дата е налице
мълчалив отказ по заявлението.
Съгласно чл.2 ал.1 от ЗДТ, ДТ се заплащат с таксова марка или в брой. От практиката
ми е известно, че в касата на ВАС ДТ в брой не се приемат. На ВАС ДТ се заплащат
единствено по непредвидения в ЗДТ банков път. На осн. чл.44 от ЗС, във ВАС следва да се
установи задължителен ред за вътрешен документооборот, по който постъпват и приходите
от ДТ. Този ред се регламентира с акт на председателя на ВАС. Според главната
счетоводителка на съда, заглавието му е "Наредба за документооборота на ВАС". Със
заявлението за ДОИ се иска копие от всичките евентуални редакции на този акт и се
поставят следните въпроси:

1.1. 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 осн. 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 счетоводн.
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 от ЗС, изключващ заплащането на ДТ с таксова марка или в брой?

Съгласно чл. 28 ал.2 от ЗДОИ, задълженият орган се произнася с изрично решение, с
което достъпът се предоставя или мотивирано се отказва. Съгласно чл.12 ал.4 от ЗДОИ,
дори поисканата информация да е официална и обнародвана, съответният орган е длъжен да
посочи изданието, в което тя е обнародвана, броя и датата на издаване. Което в случая не е
сторено. Други основания за отмяна са противоречие с правото на ДОИ и с целта на ЗДОИ
да осигурява прозрачност в дейността на администрацията и максимално да улеснява
достъпа на гражданите и юридическите лица до обществена информация, за осъществяване
на резултатен граждански контрол.
Затова, моля да отмените мълчаливия отказ по заявлението ми от 06.11.2006, като ми
присъдите и разноските по делото. Моля да укажете на органа и срок, в който да ми
предостави в пълен обем поисканата информация и на искания от мен носител.
Прилагам екземпляр от жалбата за противната страна.
Гр. Варна, 01.12.2006 г.

С уважение: (

) /Чолаков/

