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БУЛСТАТ
176143308
Цели и
СОПА осъществява дейност, целяща:
средства за а) оптимизиране функционирането на правосъдието и администрацията;
тяхното
б) развитие и утвърждаване на гражданското общество;
постигане
в) защита на човешките и гражданските права;
г) възпитаване на чувство за отговорност, справедливост и чест.

Предмет
на дейност

Дългосрочна цел е развитието на етическия обществен модел, а именно:
1. Създаване на условия за реална демокрация и осезаемо участие на поширок кръг заинтересовани граждани в процесите на вземане на важни
решения.
2. Създаване на действащи и резултатни правила за управление без демагогия.
3. Създаване на условия за повече свобода, повече информация, усещане за
сигурност и върховенство на закона, зачитане на човешките права и свободи,
реална подчиненост и реална отговорност на овластените от гражданите лица и
органи за решаване на ежедневните проблеми и за осъществяване на желанията
и въжделенията на гражданското общество за оформянето на своето бъдеще и
бъдещето на своите деца.
Популяризиране и реализиране на своите идеи, възгледи и цели чрез
незабранени от законите средства, включително:
1. Контакти с управляващи, опозиционни и неучастващи в официалната власт
партии, с неправителствени организации, фирми и отделни граждани.
2. Съдействие и подпомагане на органите на съдебната власт, на държавните и
европейските институции с идеи за по-задълбочено търсене и намиране на
причините и причинно-следствените връзки за възникване на проблема
корупция в неговата цялост.
3. Разработване и представяне на конкретни предложения към компетентните
органи от законодателната и изпълнителната власт и европейските структури, за
предприемане на адекватни мерки за ограничаване на вредата от корупцията в
национален и международен мащаб.
4. Посочване на неуредици и начини за отстраняването им, изготвяне на
становища по законопроекти, поддържане на контакти със сродни организации,
заинтересувани граждани и юридически лица, сключване на договори за
сътрудничество, организиране и участие в дискусии, информационна дейност,
обучение и медийни изяви за стимулиране на гражданското общество активно
да участва при взимането на важни решения, да противодейства срещу изяви на
некадърност, корупция и етатизъм във властта.
5. Извършване на стопанска дейност, свързана с предмета на основната, за
набиране и натрупване на средства и имущество, които ще се използват само за
осъществяване на целите. За тази дейност се ангажират преимуществено
членове на сдружението.
6. Според възможностите си, подпомага членове и други споделящи
принципите на сдружението граждани, юридически, информационно и
финансово.
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Органи на
управление

Колективен върховен орган е Общото събрание. Управителен орган е
Управителният съвет. Изпълнителен орган на сдружението е неговият
председател. Председателят на сдружението е и председател на Управителния
съвет. Контролен орган на сдружението е Контролният съвет .
Дата на последно общо събрание
08.12.2012 г.
Членове на Управителния съвет
Юлиян Атанасов Чолаков
Максим Хинев Павлов
Венцеслав Георгиев Елисеев
Марин Симеонов Маринов
Деяна Атанасова Василева
Основни източници на финансиране
Имуществени вноски на членовете, дарения и
завещания, заеми, лихви, други източници.
Адрес за кореспонденция
СОПА, чрез Юлиян Чолаков, бул.”Владислав
Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Официална електронна страница
www.sopa.bg
Електронен адрес/ факс/ телефон
office@sopa.bg, тел. 0888491445
Експертен профил
Основни сфери на експертиза Администриране на правосъдната дейност, процедура при
правораздаването, отговорност от магистрати и други
длъжностни лица в рамките на съдебната система, относимо
законодателство.
Членство в европейски и
не
други международни мрежи
Създаване на съдебна практика да не се изискват от страните
Реализирани конкретни
недължими такси, например такса за частна жалба по
проекти и инициативи в
адм.дел, няколко такси за една обща жалба по едно адм. дело
подкрепа реформата на
според броя на жалбоподателите и др.
съдебната система
Съобразяване на допустимите в съдилищата начини за
заплащане на съдебните такси със ЗДТ, включително в брой
и в номинален размер.
Работното време на деловодствата на съдилищата и
прокуратурите с граждани да съвпада с определеното в
правилниците за дейността на техните администрации,
включително по време на съдебната ваканция.
Въвеждане на регистри за заявления по ЗДОИ в съдилищата
и прокуратурите.
Регулярен натиск за прозрачност, спечелени редица
относими адм. дела срещу съдилища и прокуратури

Гр. София, 11.12.2012 г.
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