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ОТНОСНО съдбата на предложението на СОПА за доброволно изплащане от
Община Варна на съдебни разноски след прихващане на взаимни задължения

Уважаеми господин Кмет,
В гореспоменатото предложение РД18016828ВН от 23.08.2018г. е посочено, че има
издадени от Административен съд – Варна няколко изпълнителни листа за дължими от
Община Варна суми за присъдени съдебни разноски в полза на СОПА. По този повод е
предложено Община Варна да изплати доброволно разликата между взаимните ни
задължения, за да не се товарим взаимно с разходи за изпълнителни производства.
Предложено е, ако вече има заведени такива, същите да се прекратят за сметка на този,
който ги е завел. Към настоящия момент има и други влезли в сила съдебни актове с
присъдени разноски, поради което въпросът ще се товарим ли взаимно с разходи за
изпълнителни производства, е още по-актуален.
Ето защо моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена информация за
съдбата на предложението ни от 23.08.2018г., както и копие от относимите изходящи,
входящи и вътрешнослужебни писмени актове – разпореждания, протоколи, резолюции
и други подобни, включително копие от акта по смисъла на чл.122 от АПК
Моля исканата информация да ни бъде предоставена по електронен път на адрес
office@sopa.bg в pdf, jpg или друг общодостъпен формат.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че за получаването и
разгласяването на исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй
като се цели не само повишаването на прозрачността на задължената по ЗДОИ
общинска администрация, но и разкриването на корупционно мотивирани злоупотреби.
Това означава, че е без значение дали исканата информация е служебна и за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 27.11.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

