До Кмета на Община Варна
zdoi@varna.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до иформация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, office@sopa.bg, чрез Юлиян Атанасов Чолаков,
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО бюджетни разходи на Общински съвет – Варна за адвокати и адвокатски
довереници, включително по дела с Инициативен комитет за местен референдум за
Морската градина и крайбрежната зона на град Варна с подписка от 2013г..
Уважаеми господин Кмет,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни предоставите следната информация:
1. Заведени в Община Варна разходи за възнаграждение за адвокатско процесуално
представителство на Общински съвет – Варна и/или Председателя на Общински съвет –
Варна пред съдилища по дела с Инициативен комитет за местен референдум за
Морската градина и крайбрежната зона на град Варна с подписка от 2013г., за периода
от 30.04.2013г. до датата на вземане на решение по настоящото заявление, включително
по адм.д. № 438 /2018г. и № 502 /2018г. по описа на Административен съд – Варна.
2. Заведени в Община Варна разходи за възнаграждение за консултации и
процесуално представителство на Общински съвет – Варна и/или Председателя на
Общински съвет – Варна пред съдилища от адвокати и адвокатски довереници за
периода от 01.01.2018г. до датата на вземане на решение по настоящото заявление,
включително копие от актуалните договори с адвокат-довереници на общинския съвет.
Моля да ни бъдат предоставени копия от относимите документи.
Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация да ни
бъдат предоставени по електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf или друг формат.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че исканата информация
не ни е предоставяна през последните 6 месеца, както и наличието на надделяващ
обществен интерес от нейното разкриване и разгласяване, с оглед целяното повишаване
на прозрачността и отчетността на задължен по ЗДОИ субект, както и разкриването
и/или предотвратяването на корупция и злоупотреба по служба. Това означава, че е без
значение дали исканата информация е служебна и с подготвителен характер, и за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 20.06.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

