ДО административния ръководител
на Варненска окръжна прокуратура (ВОП)
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
Адрес: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004, office@sopa.bg
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445

ОТНОСНО наличието на юридическо образование и юридическа
правоспособност на наблюдаващия прокурор по казуса "ТИМ – Алея първа",
казус, донесъл щети на държавата над 100 млн. лева според нас
Уважаеми господин Окръжен прокурор,
Упоритото непризнаване на устава на СОПА, въз основа на който е извършена
съдебната ни регистрация с решение № 1388 от 12.02.2007 г. по ф.д. № 252 /2007 г. на
Варненския окръжен съд, потвърдена с удостоверение от 18.03.2011 г., е признак не само
за липсата на почтеност и целенасочена злоупотреба по служба, но и за съществени
пропуски в юридическото образование на господин Станислав Андонов, които ни
накараха да се усъмним в неговата юридическа правоспособност, макар той да се изписва
като и.д. прокурор при ВОП.
Съмнението ни е базирано на съдържанието на писмата-отговори на ВОП с
изх.№ 2943/09 от 22.06.2011 г., изх.№ 2943/09 от 10.10.2011 г., изх.№ ЗДОИ-3/12 от
30.03.2012 г., изх.№ ЗДОИ-3/12 от 05.04.2012 г. и изх.№ 2943/09 от 10.04.2012 г., както и
на липсата на отговор на нашето писмо с вх.№ 2943 от 26.10.2011 г.
Ето защо МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация да ни
бъде предоставена на хартиен или технически носител информация
относно наличието или липсата на диплома за завършено висше юридическо
образование на името на Станислав Андонов, дали той е посещавал лекциите и
упражненията в съответния университет, дали е положил необходимите изпити,
дали се познава с бившия изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие"
Калина Илиева, както и дали дипломата му е валидна.
В случай, че ВОП не разполага с исканата информация или с част от нея, МОЛЯ на
основание чл.32 ал.1 от ЗДОИ заявлението да бъде препратено на Висшия съдебен съвет,
Министерството на правосъдието и на конкретния издал дипломата университет, дори
този университет да е Висшият институт по техника и икономика в Берлин (Hochschule
für Technik und Wirtschaft (HTW)), с оглед неизбежната асоциация с произхода на
бланката за дипломата на Калина Илиева.
Информацията се иска при наличието на надделяващ обществен интерес от
разкриването и разгласяването й по смисъла на §1 т.5 и 6 от ДР на ЗДОИ във връзка с
чл.13 ал.4, чл.31 ал.5 и чл.37 ал.1 т.2 от ЗДОИ, тъй като се цели повишаване на
прозрачността на задължен по ЗДОИ субект, както и разкриване на прикривани от ВОП
злоупотреби и корупция с щети на държавата над 100 млн. лева според нас. Това
означава, че е без значение дали информацията е служебна и за предоставянето й не е
необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 17.04.2012 г.

С уважение: Юлиян Чолаков

