До и.ф. Председател на Административен съд – Варна
admcourt.vn@gmail.com
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 ВАС с участието на магистрати от Адм. съд – Варна, ВАС и Спец. прокуратура
Уважаеми господин и.ф. Административен ръководител - Председател,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация, свързана
с квитанция № 0000146/17.04.2017г. за сумата 5 лв, платена на ПОС устройство във ВАС
по сметката на този съд за държавни такси и представена по адм. дело № 2369 /2017г. със
съдия-докладчик Марияна Ширванян и ответник тогавашният председател на съда Тинка
Косева, както и с посоченото в квитанцията адм. дело № 2389 /2017г. на Адм. съд – Варна:
1. Данни за казуса, съдебния състав, вида на производството, размера на дължимите
по делото държавни такси и задължените за държавни такси страни и заинтересовани
лица по адм. дело № 2389 /2017г. на Адм. съд – Варна
2. Данни дали ЮЛНЦ „СОПА“, Юлиян Чолаков и вносителят Емилия Балчева на
сумата 5 лв по издадената във ВАС квитанция № 0000146/17.04.2017г. имат качеството
на страни, заинтересовани лица или задължени за държавни такси лица по адм. дело
№ 2389 /2017г. на Адм. съд – Варна.
3. Данни за придружителното писмо, с което по разпореждане на съдия Марияна
Ширванян – Х с-в, издадената от ВАС квитанция е изпратена на ВАС.

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.
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МОЛЯ при вземането на решение по заявлението да бъде съобразено наличието
на надделяващ обществен интерес за предоставянето и разгласяването на исканата
информация 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?).
Общественият интерес е налице и по следните допълнителни съображения.
По отношение на съдия Тинка Косева може да се допусне, че тя си е подала
оставката по морално-етични съображения, а не под натиск.
По отношение действията на съдия Марияна Ширванян обаче данните сочат за
нужда от спешна задълбочена прокурорска проверка на нейните начинания за
институционална разправа с граждани и НПО заради техни инициативи и действия в
посока постигане на върховенство на закона. Съмненията не са за инцидентен случай на
нейна обструкция, нито за единичен случай на неин умишлен административен или
съдебен произвол, нито пък са свързани със стойността на незаконно присвоените 5 лева
в полза на бюджета на съдебната власт. Съмненията са за емоционално обусловен опасен
рецидив на нейно подбудителство към помагачество и съучастие по смисъла на чл.20 от
НК на поне 11 магистрати досега само по казуза с 5-те лева, които може да нараснат до
18 и повече, след подаването на искане за отмяна на определение № 13647 /08.11.2018г.
по адм.д. № 10774/2018г., 5-чл състав, до 7-чл състав на ВАС. Става въпрос за подлежащи
на задълбочена проверка нееднократни деяния на съдия Марияна Ширванян с висока
обществена опасност и на дееца, и на неговите деяния, извършени с голяма дързост, с
оглед регламентираната в чл.117 ал.1 от Конституцията официална функция на съдебната
власт да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и
държавата. Става въпрос за нужда от спешна прокурорска проверка на магистратски
рецидив, насочен срещу установения с Конституцията правов ред и националната
сигурност в правовата държава, каквато е Република България според чл.4 от
Конституцията. Съдебната власт не е предназначена и не трябва да се превръща в
мафиотизиран държавен орган за политически терор, сплашване и репресии срещу
неудобни граждани и ЮЛНЦ, независимо от това дали действието на магистратите е
обосновано от лична омраза или е поръчано от други институции или политически
партии. Това означава, че ако за съдия Тинка Косева е било достатъчно да си подаде
оставката като административен ръководител-председател на съд, то за съдия Марияна
Ширванян може да се окаже необходимо да си подаде оставката въобще като магистрат
или да бъде отстранена основателно от органите и системата на съдебната власт.
Наличието на така мотивирания надделяващ обществен интерес означава, че в
случая е без значение дали търсената информация се явява служебна, налице ли са
хипотезите на чл.13 ал.2 от ЗДОИ, и че за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието
на конкретно посочените или на други трети лица.
Гр. Варна, 14.11.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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