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ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
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чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Относно иницииращи документи на други институции до ТД на НАП – Варна
за извършване на проверки по чл.110 ал.3 от ДОПК на граждани и ЮЛНЦ
Уважаема госпожо Директор,
Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация за периода
от 25.05.2018г. до датата на нейното предоставяне:
1. Данни за наименованията на институциите, подали иницииращи документи искания, съдебни актове, сигнали, жалби, молби и др. - до ТД на НАП - Варна за
извършване на проверка по компетентност на определени граждани и ЮЛНЦ.
2. Данни за броя, вида и правното основание на иницииращите документи за данъчни
проверки по т.1. за установяване на факти и обстоятелства на физически лица и ЮЛНЦ,
подадени от всяка от институциите.
3. Данни за задължителните реквизити, които трябва да притежават и критериите, на
които трябва да отговарят иницииращите документи по т.1 за разпореждане на данъчна
проверка по чл.110 ал.3 от ДОПК на физически лица и ЮЛНЦ, за да се приемат за
валидни и основателни от компетентните длъжностни лица в ТД на НАП - Варна.
4. Копие от баджовете (личните идентификационни отличителни знаци) на
длъжностните лица в ТД на НАП - Варна, оправомощени да преценяват наличието на
предпоставките за валидност и/или основателност на иницииращите документи по т.1 за
провеждане на процедурата по чл. 110 ал.3 от ДОПК – включително на директора и
двамата зам.-директори на ТД на НАП - Варна.
Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация,
включително копията от относимите документи, да ни бъдат предоставени по електронен
път на адрес office@sopa.bg в pdf или друг общодостъпен електронен формат.
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 извършването на текуща селекция за извършването на проверки
на граждани и ЮЛНЦ, включително по иницииращи документи на други институции.
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, 06.12.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

