ДО Главния прокурор на Република България
infocenter@prb.bg, prb@prb.bg
гр. София 1061, бул. „Витоша“ № 2, тел. 029867671
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, е-поща: office@sopa.bg
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
и
от Асен Недялков Йорданов, собственик на сайта Биволъ, е-поща: alsussen@bivol.bg
адрес за кореспонденция: площад „Баба Ганка“ № 4, ет.4, гр. Бургас 8000
ОТНОСНО действията на главния прокурор на Република България, свързани с посещението на
генералния прокурор на Руската федерация Юрий Чайка в София на 18 и 19 септември 2017г.
Уважаеми господин Главен прокурор,
Молим на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация за действията
на главния прокурор на Република България, свързани с посещението на генералния прокурор
на Руската федерация Юрий Чайка в София на 18 и 19 септември 2017г.:
1. Копие от Споразумението за сътрудничество между прокуратурите на Русия и
България, подписано от генералния прокурор Юрий Чайка и главния прокурор проф. Борис
Велчев на 09.10.2008г., в изпълнение на което е посещението на 18 и 19 септември 2017г.
Копие от всички приложения и последвали допълнения (анекси) към това споразумение.
2. Копие от разшифрования текст на стенограмите или звукозаписите от официалните
срещи на генералния прокурор на Руската федерация в София, проведени с участието и/или
присъствието на главния прокурор на Република България на 18 и 19 септември 2017г.:
- със самия главен прокурор Република България Сотир Цацаров на 18.09.2017г.;
- с вицепрезидента на Република България Илияна Йотова;
- с министър-председателя на Република България Бойко Борисов;
- с министъра на правосъдието Цецка Цачева;
- с Негово Светейшество Неофит - Патриарх Български и митрополит Софийски.
3. Копие от Програмата за сътрудничество за периода 2017 – 2019г. между двете
прокуратури, както и от всички споразумения, договори, документи и приложенията към тях,
подписани от главния прокурор на Република България по повод и във връзка с визитата на
генералния прокурор на Руската федерация в София на 18 и 19 септември 2017г.
Молим исканата информацията да ни бъде предоставена по електронен път на адреси
office@sopa.bg и alsussen@bivol.bg в pdf, jpg или друг формат. Ако тя съдържа защитени
лични данни или други правнозащитени тайни, молим те да бъдат заличени. За
предоставянето и разгласяването ѝ е налице надделяващ обществен интерес, тъй като се цели
не само прозрачност и отчетност на действията на Прокуратурата на Република България, но
и разкриването и/или предотвратяването на корупция в международен план, с оглед
взаимодействието ѝ с прокуратурата на друга държава, която също като нашата, не може или
не иска да се справи с високото ниво на корупция - по данни от медиите.
Това означава, че в случая е без значение дали исканата информация е служебна и/или с
подготвителен характер, и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
гр. Варна
гр. Бургас, 09.10.2017г.

С уважение: Юлиян Чолаков
Асен Йорданов

