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 процедурата по вземане на Решение № 1053-1 от 22.01.2018г., с което
Общински съвет – Варна, мандат 2015 – 2019г., е отхвърлил предложението от
2013г. за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната
зона на град Варна, подкрепено с над 33000-на подписка
Уважаеми господин Председател,
С оглед разпоредбата на чл.30 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация (съкратено Правилника) относно образуването на временни комисии
(ВрК) и създаването на работни групи по конкретен повод и за определен срок на
действие, както и във връзка с изпълнението на Решение № 446/11.01.2018г. по адм.д.
№ 4163/2017г. на ВАС, с което е оставено в сила Решение № 2420/29.11.2016г. по адм.д.
№ 1540/2016г. на Адм. съд – Варна, поправено с Решение № 430/10.02.2017г. по същото
дело, моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:
1. Данни за решение или друг акт на ОбС - Варна за образуване на ВрК или създаване
на работна група за определен срок на действие по повод Решение № 446/11.01.2018г. по
адм.д. № 4163/2017г. на ВАС и във връзка с разглеждането и вземането на решение по
предложението за произвеждане на местен референдум за Морската градина и
крайбрежната зона на град Варна - да или не и на коя дата.
2.Данни за предложението или предложенията, въз основа на които е гласувано
решението на ОбС за образуването на ВрК или създаването на работната група по т.1.
3. Данни за правомощията, задачите, ръководството, поименния състав и срока на
действие, за който е образувана ВрК или създадена работната група по т.1; за размера на
предвидените финансови средства и решението или решенията на общинския съвет, с
които са определени.
4. Данни за отчет за конкретните задачи и дейности по смисъла на чл.30 ал.3 от
Правилника, размера на изразходваните финансови средства и решение на общинския
съвет за преустановяване на дейността на ВрК или работната група по т.1 от заявлението.
5. Данни за свикване и провеждане на заседания на ВрК или работната група по т.1.
6. Ако ВрК по т.1 е ВрК „Правна“, данни за свикване и провеждане на заседание на
ВрК „Правна“ на 17.01.2018г. и протокол с данни дали заседанието е проведено в състав
и председател, определени с решения № 525-16 и 526-16 по протокол №13/29.09.2016 на
ОбС – Варна, за присъствалите гости, обсъжданите документи, протоколираните
изказвания и проведените гласувания.
7. Означение и дата на акта или актовете (резолюциите), с които от страна на ПК
или ВрК, или председателя на ОбС е искано от адвокат Петър Стамов или от други
адвокати и юристи становище по предложението за произвеждане на местен референдум,
във връзка с Решение № 446/11.01.2018г. по адм.д. № 4163/2017г. на ВАС.
8. Данни за броя и съдържанието на становищата по т.6 от адвокат Петър Стамов
или от други адвокати и юристи, и за техните входящи номера, с които са регистрирани
в общинската деловодна система и внесени в ОбС – Варна.
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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.
Моля информацията да ни бъде предоставена и под формата преглед на оригинал.
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, свързани с процедурата
по вземане на решение за отхвърляне на предложението за местен референдум за
Морската градина и крайбрежната зона на град Варна. 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, 11.09.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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