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ОТНОСНО
създаването и дейността на ВрК „Правна комисия“ в Общински съвет – Варна
Уважаеми господин Председател,
Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация относно
горепосочената комисия в Общински съвет – Варна, мандат 2015 – 2019г., за периода от
началото на мандата до вземането на решение за предоставяне на информацията:
1. Конкретен повод и задачи, за които е образувана комисията - за проучването на
кои конкретни въпроси и провеждането на какви анкети по смисъла на чл.30 ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация (съкратено Правилника).
2. Данни за правомощията, числеността, поименния състав, ръководството, срока
на дейност, за който е създадена (изградена, образувана) ВрК „Правна комисия“ с
правомощия и задължения за изпълнението на конкретните задачи по т.1 от настоящото
заявление, за размера на предвидените финансови средства за тяхното изпълнение и
решението или решенията на общинския съвет, с които са определени.
3. Данни за предложението с рег. № ОС16000546ВН/30.06.2016 г. на общинските
съветници Христо Атанасов, Димитър Карбов и Калин Калевски, както и за други
предложения, ако има такива и за протоколите при обсъждането им в комисиите, въз
основа на които с Решение 519-9 от 29.09.2016 г. Общински съвет – Варна е изменил
чл.17 ал.2 т.13 от Правилника, както следва: „т.13 ВрК „Правна комисия“.
4. Отчет или отчети за конкретните задачи и дейности по смисъла на чл.30 ал.3 от
Правилника, за които е създадена, данни за размера на изразходваните финансови
средства за всяка отделна дейност, данни за решенията на общинския съвет по смисъла
на същата алинея, с които съответната дейност е била преустановена.
5. Данни за личната активност на всеки неин член - инициативи и предложения.
6. Данни за личната активност на адвокат Юлияна Боева, с оглед участието ѝ във
всичките 4 ВрК, освен допустимите по закон 3 ПК – инициативи, предложения и други.
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 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
злоупотреби поради правна некомпетентност, недопустима небрежност или
умишлени закононарушения в рамките на общинския съвет. Това означава, че в
случая 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, 10.09.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

