Рег. №: ДОИ19000166ВН_001ВН от 24.09.2019г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДО
СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ
НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА
ЧРЕЗ ЮЛИЯН ЧОЛАКОВ
ГР.ВАРНА 9004
БУЛ.”ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ № 133, БЛ.40, ВХ.А, АП.43
ОТНОСНО: ДОИ19000166ВН/10.09.2019 г.
РЕШЕНИЕ
Подписаният Тодор Балабанов - Председател на Общински съвет – Варна,
разгледах заявление за предоставяне на достъп до обществена информация под
горепосочения номер, подадено от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и
администрацията, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Атанасов Чолаков, и взех предвид
следното от фактическа и правна страна:
Заявителят желае да получи достъп до обществена информация относно
създаването и дейността на ВрК „Правна комисия“ при Общински съвет - Варна,
като са формулирани въпроси, както следва: 1. Конкретен повод и задачи, за
които е образувана комисията – за проучването на кои въпроси и провеждането на
какви анкети по смисъла на чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската
администрация
/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 заявлението, 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 № 519-9/29.09-2016 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, 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 ниен член
– инициативи и предложения; 6. Данни за личната активност на адвокат Юлияна
Боева, с оглед участието й във всичките четири временни комисии, освен
допестимите по закон три постоянни комисии – инициативи, предложения и други.
Заявителят посочва, че желае да получи информацията под формата на
ксерокопия от относимите документи, както и по електронен път на адрес
office@sopa.bg, в PDF или друг формат.
С оглед гореизложеното, и на основание чл.28, ал.2 от ЗДОИ
РЕШИХ:
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ПРЕДОСТАВЯМ ДОСТЪП до относимите към подаденото заявление по т.1т.6 документи, създадени и съхранявани в Общински съвет – Варна, както следва:
Предложение рег.№ ОС16000546ВН/30.06.2016 г. от общинските
съветници Христо Атанасов, Димитър Карбов и Калин Калевски;
Решение
№
519-9/13/29.09.2016
г.
и
решение
№
52516/13/29.09.2016 г. на Общински съвет – Варна, публикувани на интернет
страницата на административния орган, както следва: https://varnacouncil.bg/wpcontent/uploads/2017/03/reshenie_13.pdf.
Протоколи от проведени заседания на ВрК „Правна комисия“ за
мандат 2015- 2019 г. на Общински съвет –Варна, от които е видна активността на
всеки от членовете й и отчети на комисията, публикувани на интернет-страницата
на
Общински
съвет
–
Варна,
както
следва:
https://varnacouncil.bg/struktura/komisii/vr-k-pravna-komisiya/.
Заявителят може да получи предоставената информацията и под формата на
ксерокопия в 30-дневен срок, считано от уведомяването, в Дирекция „Канцелария
на Общински съвет“, гр.Варна, бул.“Осми приморски полк“ № 43, ет.3, ст.309,
срещу заплащане на разходите по предоставяне й.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна в 14дневен срок от датата на съобщаването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА:

__________________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/

гр.Варна, бул. “Осми приморски полк” №43
тел.+35952/820-701 Факс:+35952/820-064
www.varnacouncil.bg

