До Председателя на Върховния административен съд
edocuments@sac.justice.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
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445
ОТНОСНО съдбата на сумата 5.00 лв, платена на ВАС с квитанция № 0000146/17.04.2017г.
и присвоена от съда с участието на магистрати от Адм. съд Варна, ВАС и Спец. прокуратура
Уважаеми господин Председател,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена информация относно
обстоятелството постъпвала ли е и на коя дата е постъпила по сметката на ВАС за
държавни такси сумата 5.00 лева, за която е издадена квитанция № 0000146/17.04.2017г.;
каква е съдбата на тази сума – оползотворена ли е, от кого и по кое дело.

Предпочитана форма за предоставяне - електронни копия на относимите документи
в pdf или друг общодостъпен електронен формат. Моля решението за предоставяне на
информацията и самата информация да ни бъдат предоставени на адрес office@sopa.bg.
МОЛЯ при вземането 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 задължен по ЗДОИ
субект и разкриването на междуинституционална организирана престъпна група (ОПГ)
за прикриване на корупционно мотивирани взаимоотношения с банки и присвояване на
недължимо или погрешно платени държавни такси с участието на представители на
Административен съд – Варна (например съдиите Марияна Ширванян и Тинка Косева?),
Върховния административен съд (например съдиите Надежда Джелепова, Йовка
Дражева, Анна Димитрова, Ваня Анчева, Таня Вачева, Соня Янкулова, Павлина
Найденова, Даниела Мавродиева?) и Специализираната прокуратура (например прокурор
Мария Борисова?). Това означава, че е без значение дали търсената информация се явява
служебна за участници в ОПГ, 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, 12.11.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

