До кмета на община Варна
zdoi@varna.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, е-поща: office@sopa.bg
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
ОТНОСНО договор или договори за сътрудничество между Община Варна и
Икономически университет – Варна по проект „Време: Варна 2012 - 2013г.“
Уважаеми господин Кмет,
Обявено е публично, че проект „Време: Варна 2012 - 2013г.“ се осъществява от
Икономически университет - Варна, а Община Варна съдейства проектът да добие
широка популярност, като инициативата на двете страни се осъществява по договор
за сътрудничество.
Обявено е, че основната мисия на проекта е реализация на част от социалната
отговорност на Икономически университет-Варна да създава научни продукти и
социални технологии за опознаване на обществения живот в града. Община Варна
съдейства този род научни продукти да добият широка обществена популярност и с
това да имат принос за социалното управление на процесите в живота на селищната
общност.
В тази връзка, моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната
информация:
1. Информация за основанието за сключване и съдържанието на договора за
сътрудничество между Община Варна и Икономически университет – Варна по
проект „Време: Варна 2012 - 2013г., приложенията и евентуалните допълнителни
споразумения и анекси към него, както и данни за общата стойност на проекта. В
случай, че са сключвани отделни договори за проект „Време: Варна 2012г.“ и „Време:
Варна 2013г.“, моля да ни бъде предоставена същата информация за всеки от тях.
2. Моля да ни бъде предоставена информация за осъществените мероприятия по
договора или договорите, отчетените резултати и оправдателните финансови документи
за изразходваните средства от общинския бюджет, отделно за 2012 и 2013г.
3. Критериите за избор на жюрита от експерти за оценяване по типологични групи
на събитията за 2012 и 2013г., имената, професиите и длъжностите на избраните
членове във всяко жури, включително на служителите в общинската администрация или
посочените от кмета външни експерти.
4. Критериите за подбора на социално значими събития от гледна точка на
оптималното функциониране и развитие на град Варна, отделно за 2012 и 2013г., с оглед
обявения принос за социалното управление на процесите в живота на селищната
общност и обявеното съдействие на Община Варна за добиването на широка
обществена популярност на този род научни продукти.
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5. Критериите за оценка на подбраните събития по т.4 и тяхното класиране в
типологичните групи, отделно за 2012 и 2013г.
6. Методиката на извършване на обявеното представително изследване сред
гражданите за класиране на селектираните събития в типологичните групи, отделно за
2012 и 2013г.
7. Данни за резултатите от класирането
8. Копия от относимите актове и документи към информацията по точки от 1 до 7.

С оглед икономия на хартия и средства, МОЛЯ информацията да ни бъде
предоставена по електронен път на адрес office@sopa.bg в JPEG, PDF или друг формàт,
както и отделно - под фὸрмата на преглед на оригиналните документи.
МОЛЯ при разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на
надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата
информация. Това означава, че в случая е без значение дали информацията е служебна и
за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Общественият интерес е налице, тъй като се цели повишаването на прозрачността
и финансовата отчетност на задължен по ЗДОИ субект, както и разкриването на
корупция и злоупотреба с обществени средства.

Гр. Варна, 09.01.2017г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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