Молба

Чрез директора на ТД на НАП - гр. Варна
До изпълнителния директор на ЦУ нa НАП

Копие-сигнал До Специализираната прокуратура
1505 София, ул. „Черковна“ № 90
МОЛБА - СИГНАЛ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Атанасов Чолаков,
бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
Във връзка с преписката по проверка № П-03000318119989-0РП-001 от 02.07.2018г.
Уважаемa госпожо Изпълнителен директор,
С оглед обструктивните отговори на две аналогични една на друга молби, с които
ръководството на ТД на НАП - гр. Варна не ни отказва, но и не ни предоставя исканата
административна услуга, моля
на основание чл.12 и чл.34 ал.1 от АПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, чл.41 ал.2
от Конститицията и чл.2 т.1 от Конвенцията за достъп до официални документи на
Съвета на Европа (Конвенция CETS № 205),
да уважите или отхвърлите изрично настоящото трето искане НАП да ни разреши
достъп до служебните документи, които са част от горепосочената преписка, по която
СОПА сме страна, като ни бъде осигурена възможност да прегледаме всички постъпили
отвън или вътрешнослужебни документи в преписката, както и да ни бъдат предоставени
копия от всички документи, които посочим, включително от резолюцията, с която е
определен инспекторът за извършване на проверката и от иницииращия документ по
смисъла на чл.24 от АПК – искане или сигнал от орган, гражданин или организация, от
които да са видни конкретното правно основание и датата на започване на
производството по смисъла на чл.25 от АПК.
Уважаеми Прокурор от Специализираната прокуратура,
Моля да бъде извършена проверка на следния сигнал за ОПГ.
Налице са данни, че горепосочената проверка в ТД на НАП Варна се извършва по
силата на постановеното тайно от нас определение № 1690 от 28.05.2018г. по адм. дело
№ 2751 от 2018г. на Административен съд – Варна, с което съдия Марияна Ширванян е
„наказала“ общо трима граждани и две НПО с данъчни проверки заради значителен обем
водени дела по ЗДОИ, включително дела срещу председателя на съда Тинка Косева.
Налице са подлежащи на проверка данни за тенденциозен междуинституционален
административен произвол с участието и съучастието на директора на ТД на НАП Варна
Милена Колева, зам. директора Чавдар Янков и други служители в дирекцията, с
активното или пасивно съучастие на председателя на Административен съд – Варна
Тинка Косева, съдия Даниела Станева с нейното определение № 11011 от 04.10.2018г. по
адм. дело № 2730 от 2018г. и най-вече съдия Марияна Ширванян с нейното задължително
за НАП определение № 1690 от 28.05.2018г. по адм. дело № 2751 от 2018г., с което е
заслужила антинаградата „Вързан ключ“ в Деня на правото да знам – 28 септември
заради наличието на „черен списък“ за преследване на граждани и НПО, които системно
търсят правата си в съда във връзка с нарушения на ЗДОИ.
(Виж http://www.initiative.bg/?p=3597 - Награда за отмъстителни магистрати?)
Гр. Варна, 11.10.2018г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

