До Председателя на Общински съвет - 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 договори и разходи за експерти и консултанти – юристи, икономисти,
инженери и други специалисти, привлечени за подпомагане дейността на
Общински съвет – Варна, неговите комисии и председателя на Общинския съвет

Уважаеми господин Председател,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни предоставите следната информация за дейността
на Общински съвет (ОС) – Варна и председателя на ОС, мандат 2015 – 2019г., в периода
от началото на мандата до вземането на решение за предоставяне на информацията:
1. Привлечени от постоянните и временните комисии на ОС – Варна външни лица
като експерти и/или консултанти, включително по правни въпроси, на основание чл.49
ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.22 ал.2 от Правилника на ОС Варна за организацията и
дейността на ОС - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация – данни за две имена, качеството, в което са привлечени, изразените
експертни становища и заплатените суми.
2. Сключени договори с адвокати за абонаментно правно обслужване,
невключващи процесуално представителство по съдебни дела – данни за месечно
възнаграждение, срок и предмет на договорите:
а) за обслужване на ОС – Варна; б) на Председателя на ОС.
3. Сключени договори с адвокати за абонаментно правно обслужване, включващи
процесуално представителство, защита и съдействие по съдебни дела – данни за
месечно възнаграждение включително предоговорено, срок, предмет и съдържание на
договорите:
а) за представителство на ОС – Варна; б) на Председателя на ОС.
4. Данни за допълнително договорени възнаграждения за неабонаментно
процесуално представителство, защита и съдействие по съдебни дела, съобразно
Наредба №1 от 09.07.2004г., с адвокатите, сключили договори и осъществяващи
абонаментно правно обслужване на ОС и/или на председателя на ОС.
а) за представителство на ОС – Варна; б) на Председателя на ОС.
5. Сключени договори с адвокати, неосъществяващи абонаментно правно
обслужване, сумите по които са заплатени със средства на Община Варна, за
процесуално представителство, защита и съдействие по конкретни съдебни дела на ОС –
Варна или председателя на ОС – данни за датата и номера на договора, номера на
делото и заплатената сума, със страна:
а) ОС – Варна;
б) Председателят на ОС.
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6. Сключени договори с адвокати за процесуално представителство, защита и
съдействие по съдебни дела на ОС – Варна или председателя на ОС, сумите по които са
заплатени с лични средства от председателя на ОС или други лица, без да са ангажирани
средства на Община Варна - данни за датата и номера на договора, номера на делото и
заплатената сума, със страна:
а) ОС – Варна;
б) Председателят на ОС.
7. Изпълнителни листи за съдебни разноски, получени от председателя на ОС или
упълномощени от него адвокати, издадени в полза на ОС – Варна или Община Варна по
съдебни дела със страна ОС – Варна или председателят на ОС, въз основа на разходи за
сключени от председателя на ОС договори за правна помощ, сумите по които са
заплатени с лични средства от председателя Тодор Балабанов или други лица, без да са
ангажирани средства на Община Варна.
8. Решения на ОС – Варна, включително непубликувани, за оправомощаване на
председателя на ОС и/или други лица да сключват договорите по т.3, 4, 5 и 6 за
абонаментна и неабонаментна юридическа помощ и процесуално представителство за
нуждите на ОС – Варна, комисиите и/или председателя на ОС.
9. Данни за решенията на ОС – Варна, възлагащи на Кмета на община Варна
организационно-техническото изпълнение по планиране разходите за правна помощ на
ОС – Варна и председателя на ОС – Варна в общинския бюджет за визирания период.
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.
Моля да ни бъдат предоставени копия от относимите документи.
При наличие на нормативно защитени лични данни или други тайни, тази част от
информацията да бъде заличена, за да бъде предоставена останалата част.
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 че за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 10.07.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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