Чрез Директора на ТД на НАП - гр. Варна
До Административен съд - Варна

ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представлявано от Юлиян Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
СРЕЩУ част от решение № 60274-3 /23.11.2018г. и мълчалив отказ по част от
заявление вх.№ 60274 /09.11.2018г. до Директора на ТД на НАП Варна oтносно
подбора на кадри и превръщането на ТД на НАП Варна в орган за репресии срещу
граждани и ЮЛНЦ в тази връзка.

Уважаеми Административен съдия,
Решение № 37842-26 /19.11.2018г. се оспорва в частта, с която е отказан достъп до
данните за проведени конкурсни процедури и техните критерии, ако такива са проведени
при постъпването на работа на старши юрисконсулт Тодорка Александрова и главен
юрисконсулт Красимира Терзиева.
Оспорването е на основание чл.146 т.4 и 5 от АПК
Нарушени са член 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27.04.2016г.,
както и чл.2 ал.1 от ЗЗЛД чрез неотносимото и неправилно позоваване на тях. Не е
съобразено и надлежно мотивираното в заявлението наличие на надделяващ обществен
интерес, което не е оспорено от административния орган.
Мълчалив отказ по заявление вх.№ 60274 /09.11.2018г. се оспорва в частта относно
непроизнасянето по искането за информация за границите (обхвата) на пълномощията на
юрисконсултите, упълномощени да представляват агенцията в съдебни производства, а
именно упълномощени ли са те за произволно процесуално поведение, включително да
мамят умишлено съда с неверни твърдения и в такъв случай носят ли дисциплинарна
отговорност за уронването на престижа на НАП и нейното ръководство - отделно от
отговорнистта по НК, която се осъществява по друг ред.
Оспорването е на основание чл.146 т.1. 2. 3. 4 и 5 от АПК
Мълчалив отказ съгласно ЗДОИ е недопустим. Бездействието на администрацията е
недопустимо в правовата държава с гражданско общество, каквато е Република България
според член 4 от Конституцията. Такава е и трайната практика на ВАС
Ето защо моля съда да отмени репението в обжалваната му част и посочения
мълчалив отказ, като укаже на органа срок, в който да ни предостави исканата
информация и ни присъди и направените разноски.
Приложение: Препис от жалбата.
Гр. Варна, 07.12.2018г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

