До Кмета на Община 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 мястото на адвокат-доверениците на Общински съвет – Варна
в структурата на общинската администрация и в сградата на Община Варна
Уважаеми господин Кмет,
В Община Варна кметът е утвърдил на основание чл.44 ал.1 т.17 от ЗМСМА във
връзка с чл.11 от Закона за администрацията Устройствен правилник на общинската
администрация. От Раздел IX, чл.24, ал.1, 2 и 3 от този правилник е видно, че като част
от общинската администрация, дирекция „Канцелария на Общински съвет“ включва два
отдела. Единият е „Канцелария на Общински съвет“ със сектор „Канцелария на
Общински съвет“. Другият е „Връзки с обществеността и административно-правен“.
В тази връзка МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни предоставите следната информация:
1. Част ли са от утвърдената от кмета общинска администрация
адвокат-доверениците на Общински съвет – Варна Деяна Стефанова, Петър Стамов и
Росица Николова – да или не.
2. Ако адвокат-доверениците по точка 1 са част от утвърдената от кмета общинска
администрация, моля да ни бъде предоставена информация за техните официални
длъжности и длъжностни характеристики, както и за предложението на председателя на
общинския съвет, въз основа на което те са назначени от кмета на тези длъжности.
3. Ако адвокат-доверениците по точка 1 не са част от общинската администрация,
моля да ни бъде предоставена информация за правното основание те да разполагат със
стая (например стая 309) и служебен телефон (например 052-820-210) в сградата на
Община Варна.
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.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че исканата информация не
ни е предоставяна, както и 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 и/или предотвратяването на корупция
и злоупотреба по служба. Това означава, че е без значение дали исканата информация е
служебна и с подготвителен характер, и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието
на трети лица.
Гр. Варна, 22.12.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

