ДО Кмета на община Варна
zdoi@varna.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща office@sopa.bg, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО публикуването на проектите на нормативни актове, съставени и
внесени от Кмета на община Варна в Общински съвет – Варна след 04.11.2016г.
Уважаеми господин Кмет,
Настоящото заявление е подадено на адрес zdoi@varna.bg, подписано с КЕП.
Съгласно чл.26 ал.3 от ЗНА, в сила от 04.11.2016г., преди внасянето на проект на
нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта
го публикува на интернет страницата на съответната институция. Когато съставителят на
проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за
обществени консултации, тоест на адрес strategy.bg, раздел „Областни и общински
консултации“. Съгласно чл.26 ал.4 от ЗНА, срокът за предложения и становища по
публикуваните проекти е не по-кратък от 30 дни, а при изключителни случаи – от 14 дни.
Съгласно чл.38 ал.1 от ЗМСМА, орган на изпълнителната власт в общината е кметът
на общината.
Ето защо моля на основание ЗДОИ във връзка с чл.26 от ЗНА и чл.38 ал.1 от ЗМСМА
да ни бъде предоставена следната информация:
1. Брой проекти за издаване или приемане на нови и изменение на съществуващи
нормативни актове за уреждане на обществени отношения с местно значение, съставени,
предложени и внесени от Kмета на община Варна в Общински съвет – Варна за периода от
04.11.2016г. до датата на предоставяне на информацията.
2. Заглавие, означение (вх. рег. номер) и дата на публикуване на публикуваните проекти
по т.1 с определен срок за предложения и становища не по-кратък от 30 дни.
3. Заглавие, означение (вх. рег. номер) и дата на публикуване на публикуваните проекти
по т.1 с определен срок за предложения и становища 14 дни или по-кратък от 30 дни.
4. Означение (вх. рег. номер) и дата на публикуване на проектите по т.1, публикувани по
реда на чл.26 от ЗНА на Портала за обществени консултации по смисъла на § 1 от ДР на ЗНА.
5. Дата на публикуване по реда на чл.26 от ЗНА на Портала за обществени консултации
на предложението от Кмета на oбщина Варна с рег.№ РД19023708ВН/13.12.2019г., въз основа
на което с Решение 57-2/27.12.2019г. Общински съвет – Варна приема актуализиран бюджет
на Община Варна за 2019г. с оглед, че посоченото решение е с характер на нормативен акт.
6. Дата на публикуване по реда на чл.26 от ЗНА на Портала за обществени консултации
на двете предложения от Кмета на oбщина Варна с рег.№ РД20001428ВН/22.01.2020г. и
РД20001428ВН_001ВН/22.01.2020г., въз основа на които с Решение 156-4/11.02.2020г.
Общински съвет – Варна приема бюджета на oбщина Варна за 2020г. с оглед, че посоченото
решение е характер на нормативен акт.

Моля информацията и копията от относимите документи да ни бъдат предоставени
по електронен път в jpeg, pdf или друг общодостъпен формат на адрес office@sopa.bg,
както и под формата преглед на оригинал. Моля данните да не ни бъдат предоставяни на
друг интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани, поради възможността за
грешки при тяхната подмяна или промяна на посочения адрес, на който са публикувани.
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При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че неговата цел е
повишаването на прозрачността и отчетността на задължения по ЗДОИ Кмет на община
Варна в качеството му на орган на изпълнителната власт и съставител на проекти за
издаване или приемане на нови или изменение на съществуващи нормативни актове за
уреждане на обществени отношения с местно значение. Друга цел е разкриването,
прекратяването и предотвратяването на нередности, корупция и злоупотреби,
включително на деятелност от общ характер, при процедурата по публикуването на
проекти на нормативни актове и предоставянето на обществена информация.
Това означава, че за предоставянето и разпространяването на исканата информация
е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ, при наличието на който е
без значение дали тя е служебна и с подготвителен характер, и за предоставянето ѝ не е
необходимо съгласието на трети лица.
Особено искане за публикуване в Портала за обществени консултации:
В случай, че към датата на регистриране на настоящото заявление в сайта на
Общински съвет – Варна в раздел „Проекти на нормативни актове мандат 2019-2023“ на
адрес varnacouncil.bg/proekti-na-normativni-aktove-mandat-2019-2023/ има открити
обществени консултации по проекти на нормативни актове, съставени и внесени от Kмета
на община Варна в Общински съвет – Варна, които не са публикувани по реда на чл.26 от
ЗНА на Портала за обществени консултации на адрес strategy.bg, раздел „Областни и
общински консултации“, в такъв случай моля настоящото особено искане да се счита за
искане до Кмета община Варна по смисъла на чл.256 ал.2 от АПК във връзка с чл.38 ал.1
от ЗМСМА за тяхното публикуване като задължение, произтичащо пряко от чл.26 от ЗНА.
Гр. Варна, 07.03.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)
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