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 данни за заседания на председателския съвет, обяви на дневен ред на
заседания и съгласуване на решения на Общински съвет – Варна, свързани с
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,
Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:
1.1. Данни за датата и съдържанието на протокола от заседанието на
председателския съвет по чл.11, ал.1 от Правилника на ОбС за изготвянето на
предложението за дневен ред за насроченото за 22.01.2018г. заседание на ОбС преди
неговото публикуване на 15.01.2018г. съгласно чл.45, ал.3, изр.2 от същия Правилник в
минимум един местен всекидневник и на сайта на общината не по-късно от три дни преди
заседанието.
1.2. Аналогични на т.1.1. данни за заседанието за изготвянето на актуализираното
предложение за същия дневен ред, преди неговото публикуване на 19.01.2018г.
2.1. Данни (документи) за датата на публикуване съгласно чл.45, ал.3, изр.2 от
Правилника на ОбС, на деня, часа, мястото и проекта за дневен ред на насроченото за
22.01.2018г. заседание на ОбС в минимум един местен всекидневник и на сайта на
общината не по-късно от три дни преди заседанието, както и за текстовете на
публикациите.
2.2. Данни (документи) за изпълнение по отношение на заседанието на ВрК
„Правна“ на 17.01.2018г. и на съвместното заседание на всички ПК на 18.01.2018г. на
изискването на чл.24, ал.2, изр.3 от Правилника на ОбС, а именно, че заседанията на
комисиите не могат да се провеждат след датата на публикуването (15.01.2018г.) на
проекта за дневен ред за насроченото за 22.01.2018г. заседание на ОбС.
3.1. Данни за съгласуването на решението или решенията на ОбС oт 22.01.2018г. от
определен от председателя на ОбС адвокат-довереник и от началника на отдел
„Канцелария на Общински съвет“, с оглед изискването на чл.69, ал.2, изр.1 от Правилника
на ОбС.
3.2. Данни за имената на адвокат-довереника и акта, с който същият е определен от
Председателя на ОбС за съгласуване на решенията на ОбС по т.3.1. – дата и рег. номер в
общинската деловодна система.
3.3. Данни за имената на началника на отдел „Канцелария на Общински съвет“,
съгласувал решенията на ОбС по т.3.1. и за акта, с който е предложен от Председателя на
ОС за тази длъжност - дата и рег. номер в общинската деловодна система.
3.4. Данни за акта (заповедта) на кмета на общината за назначаване на началника на
отдел по т.3.3. - дата и рег. номер в общинската деловодна система.
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4. Данни за дати, вх номера и номера на преписки, по които са регистрирани в
общинската деловодна система всички протоколи на ГД „ГРАО“ към МРРБ за извършени
проверки на подписката за произвеждане на местен референдум, изпратени на
ОбС – Варна, включително изпратените с писма изх.№№ 08-00-346/04.07.2014г. и
92-00-326/28.08.2014г. на МРРБ.
5. Данни за изх. номера на писмата на ОбС, с които получените в ОбС - Варна
протоколи на ГД „ГРАО“ към МРРБ за извършени проверки на подписката за
произвеждане на местен референдум, включително получените с писма
изх.№№ 08-00-346/04.07.2014г. и 92-00-326/28.08.2014г. на МРРБ., са съобщени на
Инициативния комитет за местен референдум с оглед задължението на
административния орган по чл.34, ал.3 от АПК да осигури на страните възможност да
изразят становище по събраните доказателства, като определи срок не по-дълъг от 7 дни
за писмени искания и възражения.
Уточнения:
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.
В случай, че част от исканата информация е предоставяна на завителя през
последните 6 месеца, моля да бъде посочено кои точно документи кога са предоставени.
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 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, 16.09.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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