До Административен съд – Варна
адм. дело № 2369 от 2017г., X състав
копие: До председателя на съда

УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Чолаков
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО изпълнение на разпореждане от 06.11.2017г. за посочване ясно в какво
се състоят действията по корупция и злоупотреба с власт на ръководството на съда,
които СОПА цели да разкрие
Уважаема госпожо Председател на съдебния състав,
Цената на всеки превод на държавна такса (ДТ) през ПОС терминално устройство в
съда се заплаща на обслужващата банка от централния бюджет автоматично,
включително цената на превода на ДТ в размер на стотинки за фотокопия от документи.
Повече преводи през ПОС терминалите, това са повече директни постъпления от
централния бюджет в банковия сектор - за сметка на всички граждани на страната.
Затова са от обществен интерес конкретните условия, договорени от ответника с
обслужващата банка. Показателен признак за корупционно мотивирани
взаимоотношения с тази банка и въобще с банковия сектор е въведената тихомълком от
председателя на съда забрана за заплащане на дължимите на съда ДТ в брой, която
незаконна забрана пренасочва масово платците на такси в брой към ПОС терминалите и
други видове банкови преводи.
Общественият интерес се подсилва и от признаците за наличие на недопустим
личен интерес, поради рядко срещаното сред съдиите желание да разглеждат
безпристрастно дела, в които страна е собственият им административен ръководител.
Допълнителни доводи за обществения интерес от възможността ДТ да се заплащат
както чрез ПОС терминали, така и чрез забраненото единствено в Административен съд
– Варна плащане на ДТ в брой, са изложени в иска и документите по адм. дело № 952 от
2017г., с които съдът може да се запознае служебно.
Ето защо моля, съгласувано с председателя на съда, делото да бъде определено и
обявено в сайта на съда като дело с обществен интерес.
Моля за настоящата молба председателят на съда да бъде уведомен служебно.
Гр. Варна, 13.11.2017г.

С уважение: . . . . . / Юлиян Чолаков/

