ДО административния ръководител-председател
на Върховния административен съд (ВАС)
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков,
Бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, п.код 9004 гр. Варна
ОТНОСНО валидността на плащанията на такси с пощенски записи по сметките на ВАС и
"Държавен вестник" (ДВ), както и ОТНОСНО професионалните качества на Андрей Икономов
като върховен съдия и председател на отделение във ВАС

Уважаеми господин Председател,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде отговорено писмено на следните въпроси:
1.1. Валидна ли е във ВАС разписка, издадена от „Български пощи” АД за удостоверяване на
заплащането на сума по сметката на ВАС?
1.2. Валидни ли са във ВАС държавните такси, заплатени с пощенски запис по сметката на
ВАС в БНБ IBAN BG62 BNBG 9661 3100 1780 01, BIC BNBGBGSD?
1.3. Извършено ли е плащането с пощенски запис, удостоверено от „Български пощи” АД със
следната разписка и получена ли е сумата 15 лв в сметката на ВАС?

2.1. Валидни ли са във ВАС таксите за обявление в ДВ, заплатени с пощенски запис по
сметката на ДВ в БНБ IBAN BG10 BNBG 9661 3100 1704 01, BIC BNBGBGSD?
2.2. Валидни ли са във ВАС разписките, издавани от „Български пощи” АД за удостоверяване
заплащането на сума по сметката на ДВ?
3. Информирани ли са съдиите във ВАС и по-специално председателят на пето отделение
Андрей Икономов за обстоятелствата, засегнати с поставените по-горе въпроси от 1.1. до 2.2? В
случай, че е неинформиран или пък умишлено връща жалбите на страните за неплатени такси,
знаейки, че са платени (напр. жалбата с вх.№ 14740 /2009 г. на ВАС срещу решението по адм.д. №
226 /2009 на Адм. съд Добрич с ответник председателят на Адм. съд Варна и жалбата с вх.№
12027 /2009 г. на ВАС срещу чл.36 ал.12 от УПМП с ответник МС), в такъв случай ще инициира ли
председателят на ВАС Константин Пенчев проверка дали Андрей Икономов притежава
необходимите професионални качества за съдия и председател на отделение във ВАС?

Информацията ще ни послужи да си съставим мнение за прилагането от председателя
на ВАС на чл.122 ал.1 т.1 и 3 от Закона за съдебната власт. При вземане на решение по
заявлението следва да бъде съобразено, че исканата информация е с надделяващ
обществен интерес по смисъла на чл.37 ал.1 т.2 предл.2 от ЗДОИ във връзка с § 1 т.6 от ДР
на ЗДОИ. С нея се цели разкриване на корупция и злоупотреба с власт не само в пето
отделение на ВАС, а също нерегламентирани взаимоотношения и услуги между този съдия
и други съдии в различните административни съдилища, както и повишаване прозрачността
на администрацията и административното ръководство на самия ВАС.
Гр. Варна, 13.10.2009 г.

С уважение: (

) /Юлиян Чолаков/

