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ДО кмета на Община Бургас
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
от Юлиян Атанасов Чолаков, представляващ
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
Бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, п.код 9004 гр. Варна
ОТНОСНО наименованието и длъжностната
характеристика на длъжността главен секретар

Уважаеми господин Кмет,
Поводът за настоящото заявление е следният.
Съгласно чл.37 от Закона за администрацията (ЗА) администрацията на
изпълнителната власт е централна и териториална. Съгласно чл.38 ал.2 т.2 от ЗА,
администрацията на Община Бургас е част от териториалната администрация на
изпълнителната власт. До отмяната на чл.39 от ЗА с ДВ бр.24 от 21.03.2006 г. всички
административни секретари в администрацията на изпълнителната власт са се наричали
главни секретари. След тази дата за общинските администрации са валидни
наименованията на длъжностите, определени в специалния Закон за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в Единен класификатор на
длъжностите в администрацията (ЕКДА). Съгласно чл.43 ал.1 от ЗМСМА кметът на
общината назначава безсрочно секретар на общината, който да отговаря за дейността на
общинската администрация, а не главен секретар, който съгласно чл.8 ал.1 от ЗА ръководи
администрацията на орган на държавна власт. В ЕКДА наименованието на длъжността
също е секретар на община, а не главен секретар. В столична община – също.
В противоречие с гореизложеното, по данни от сайта на Община Бургас господин
Божидар Кънчев е назначен на длъжност Главен секретар.
Ето защо МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
да ни отговорите и ни предоставите писмена информация относно следните въпроси:
1. "Секретар" или "главен секретар" на Община Бургас е точното наименование на
длъжността? МОЛЯ да ни бъде изготвено ксерокопие от акта за определяне на
наименованието, ако такъв има издаден.
2. В случай, че длъжността е с наименование "главен секретар":
2.1. Съвпадат или се различават и с какво длъжностната характеристика и
заплащането за длъжността Главен секретар на Община Бургас с тези за определената в
чл.43 ал.3 от ЗМСМА и ЕКДА длъжност секретар на община? В случай, че се различават
или секретарят изпълнява и други функции по смисъла на чл.43 ал.4 от ЗМСМА, възложени
му от кмета или с друг нормативен акт, в такъв случай МОЛЯ да ни бъде изготвено
ксерокопие от валидната длъжностна характеристика за тази длъжност.
2.2. Декларирал ли е Главният секретар на Община Бургас през настоящата година
пред Сметната палата своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина на
основание чл.2 ал.1 т.30 предл.4 във връзка с чл.4 ал.1 т.2 от Закона за публичност на
имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности?
3. В случай, че наименованието на длъжността е "секретар", на какво основание
господин Божидар Кънчев е представен в сайта на Община Бургас и пред обществеността
като Главен секретар?
Моля информацията да ни бъде предоставена на хартиен носител.
Приложение: Заверен препис от решение № 1388 /13.02.2007 г. по ф.д. 252 /2007 г. на
ВОС като доказателство за съдебната регистрация и представителната власт.
Гр. Варна, 11.11.2008 г.

С уважение: (

) /Юлиян Чолаков/

