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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: ДОИ19000168ВН/12.09.2019 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
заседания на комисиите в Общински съвет – Варна, без или във връзка с
предложението от 2013 г. за произвеждане на местен референдум за Морската
градина и крайбрежната зона на град Варна, подкрепено с над 33000-на подписка,
като са формулирани въпроси, както следва: 1.1. Данни за датите на проведени
съвместни заседания на всички постоянни комисии в ОбС мандат 2015-2019 г., до
датата на вземане на решение по заявлението; 1.2. Данни за водещите комисии
при заседанията по т.1.1; 2.1. Данни за предложението за свикване и провеждане
на съвместно заседание на постоянните комисии на ОбС – Варна на 18.01.2018 г. –
съдържание, вносител, рег.номер; 2.2. Данни за съдържанието на проекта за
дневен ред на заседанието по т.2.1.; 2.3. Данни за датата и начина на
уведомяването на членовете на комисиите по електронна поща, телефон или
писмено за заседанието по т.2.1. не по-късно от два дни преди заседанието и
предоставяне на материалите за заседанието на членовете на комисиите в същия
срок; правно основание, съдържание и изх.рег.номер на уведомлението; данни за
предоставените материали /във връзка с чл.26, ал.1 от Правилника на ОбС/.; 3.1.
Данни за свикването и своевременното уведомяване на членовете на водещата ПК
за часа, мястото и дневния ред на заседанието за обсъждане на предложението за
местен референдум, в изпълнение на двете решения по адм.д.№ 1540/2016 г. на
Адм.съд – Варна; за предоставените материали по смисъла на чл.26, ал.1, изр.4 от
Правилника на ОбС; 3.2. Данни за протокола от заседанието на ПК по т.3.1., за
гласуваното мотивирано становище по предложението и неговия рег.номер в
деловодната система; 3.3. Удостоверителни данни по смисъла на чл.87, ал.4 от
Правилника на ОбС от председателя на ПК за времето за участие на общински
съветници в заседанието по т.3.1.
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 обществена информация по т.1.1. – т.3.3 от
заявление ДОИ19000168ВН/12.09.2019 г., съдържаща се в следните документи,
създадени и съхранявани в Общински съвет – Варна, както следва:
- Писмо рег.№ ОС13000096ВН_050ВН/15.01.2018 г. от Председателя на
Общински съвет – Варна;
- Становище рег.№ ОС13000096ВН_054ВН/17.01.2018 г. от Председателя
на ВрК „Правна комисия“ при Общински съвет – Варна;
- Писмо рег.№ ОС13000096ВН_068ВН/18.01.2018 г. от Кмета на община
Варна;
- Протокол № 13/17.01.2019 г. от заседание на ВрК „Правна комисия“,
публикуван на интернет страницата на административния орган, както
следва:
https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2017/01/Протокол№13-Правна-17.01.2018.pdf.
По т.1.1 и т.1.2. от заявлението уточнявам, че на интернет страницата на
Общински съвет – Варна - https://varnacouncil.bg/, раздел „Комисии към ОбС“ https://varnacouncil.bg/struktura/komisii/,
са отразени протоколите от всички
проведени съвместни заседания на комисиите към Общински съвет – Варна мандат
2015 – 2019 г., с данни за водещите комисии и приетите решения, включително
проведеното на 18.01.2018 г. съвместно заседание относно обсъждане на
предложението за произвеждане на местен референдум за Морската градина и
крайбрежната зона на град Варна.
Заявителят може да получи 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 предоставянето й.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна в 14дневен срок от датата на съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА:
__________________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/
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