До Директора на ТД на НАП - гр. Варна
td_varna@ro03.nra.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща: office@sopa.bg
бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Относно над 25-дневното задържане в ТД на НАП Варна на молба-сигнал с
данни за ОПГ, адресирана до Специализираната прокуратура в град София
Уважаема госпожо Директор,
На 11.10.2018г. СОПА подадохме чрез Вас молба-сигнал до Специализираната
прокуратура с искане за проверка на данните за наличие на междуинституционална
организирана престъпна група (ОПГ) за съдебно-административен произвол върху
граждани и НПО, набедени за това, че са използвали активно правата си във връзка с
нарушения на ЗДОИ. Данните са, че в ТД на НАП Варна се извършват проверки по силата
на постановено тайно от набедените определение № 1690 от 28.05.2018г. по адм. дело
№ 2751 от 2018г. на Адм. съд – Варна, с което съдия Марияна Ширванян е „наказала“
трима граждани и две НПО с данъчни проверки заради значителен обем водени дела по
ЗДОИ, включително дела срещу председателя на съда Тинка Косева.
Подлежащите на проверка данни в сигнала сочат за участието и/или съучастието в
ОПГ на директора на ТД на НАП Варна Милена Колева, зам. директора Чавдар Янков и
други служители в дирекцията, на председателя на Адм. съд – Варна Тинка Косева, на
съдия Даниела Станева с нейното определение № 11011 от 04.10.2018г. по адм. дело
№ 2730 от 2018г. и най-вече на съдия Марияна Ширванян с нейното задължително за
НАП определение № 1690 от 28.05.2018г. по адм. дело № 2751 от 2018г., за което Адм.
съд – Варна е отличен с антинаградата „Вързан ключ“ в Деня на правото да знам – 28
септември заради наличието в него на „черен списък“ за преследване на граждани и НПО.
(Виж http://www.initiative.bg/?p=3597 - Награда за отмъстителни магистрати?)
Конкретният повод за настоящото заявление е недопустимо-арогантният за
държавен служител отказ на началника на деловодството – служителката Исмаилова, да
извърши поисканата на 02.11.2018г. деловодна справка за движението по въпросната,
оказала се задържана неправомерно, молба-сигнал от 11.10.2018г. до Специализираната
прокуратура. По този повод, както и във връзка с основната дейност на СОПА да
подпомага оптимизирането на правосъдието и администрацията, МОЛЯ на основание
ЗДОИ, да ни бъде предоставена следната информация относно администрирането от
деловодството и ръководството на ТД на НАП Варна на този неоснователно задържан и
неизпратен на своя адресат сигнал, нито пък върнат на своя подател:
Длъжността и двете имена на лицето, по чието нареждане сигналът, подаден от
СОПА на 11.10.2018г. чрез Директора на ТД на НАП Варна до Специализираната
прокуратура в град София е задържан в ТД на НАП Варна за периода до 05.11.2018г. или
по-дълго, както и данни за правното и фактическото основание този документ да не бъде
изпратен на адресата си, нито да бъде върнат на подателя си в сроковете, предвидени в
процесуалния закон. Данни за цялата входяща, изходяща и вътрешнослужебна
кореспонденция в ТД на НАП Варна по този случай, ведно с копие от относимите
документи, за периода до вземане на решение по настоящото заявление.
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Предпочитана форма за предоставяне - електронни копия на документи в pdf или
друг общодостъпен електронен формат.
Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация да ни
бъдат предоставени по електронен път на адрес office@sopa.bg.
МОЛЯ при вземане на решение по заявлението да бъде съобразено, че за
предоставянето и разгласяването на исканата информация е налице надделяващ
обществен интерес поради целяното повишаване на прозрачността на задължената по
ЗДОИ администрация на ТД на НАП Варна, както и разкриването на корупционно
мотивирани практики при административното обслужване и проверките на гражданите и
юридическите лица, както и при администрирането на сигнали за злоупотреби от
държавни служители, включително на сигнали за междуинституционални ОПГ. Това
означава, че е без значение дали търсената информация е служебна, налице ли са
хипотезите на чл.13 ал.2 от ЗДОИ, и че за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието
на трети лица.
Гр. Варна, 07.11.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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