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М О Л Б А
От арх. Калина Тодорова Павлова и от
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
представлявано от инж. Юлиян Чолаков

ОТНОСНО искане за доказателства
УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ,
На 28.03.2008 г. арх. Лиляна Стоянова Куцарова като държавен служител, заемащ
длъжността директор на дирекция „АГУП” в Община Варна е декларирала, че НЯМА
търговски, финансов и друг делови интерес във връзка с функцията на
администрацията, в която работи. Декларирала е, че НЯМА свързани с нея лица по
смисъла на §1 от ДР на ЗДС с търговски, финансов и друг делови интерес във връзка с
нейната работа. Декларирала е, че НЯМА юридически и физически лица, с които тя
лично или свързаните с нея лица да имат търговски, финансови и други делови интерес.
На 29.01.2009 г. арх. Лиляна Стоянова Куцарова-Николаева, заемайки публичната
длъжност директор на дирекция „АГУП” в Община Варна, в т.5 и т.6 от декларацията
по чл.12 т.2 във вр. с чл.14 от ЗПРКИ е декларирала НАЛИЧИЕ на конфликт на
интереси. С нарочна декларация тя е отказала декларираното да бъде обявено публично,
поради което предоставеното ни копие е със заличени данните по т.5 и т.6.
За участието си като член на конкурсната комисия при избора на главен архитект
арх. Лиляна Стоянова Куцарова-Николаева е подписала и декларация по чл.11 от
НПКДС, че НЯМА личен интерес от провеждането на конкурса и отношения с някого
от кандидатите, които да пораждат основателни съмнения в нейната безпристрастност.
Неяснотата относно декларираните обстоятелства в декларацията по чл.12 т.2 във
вр. с чл.14 от ЗПРКИ е повод за съмнение в нейната безпристрастност като член на
конкурсната комисия при избора на главен архитект и правото й да участва в тази
комисия, както и относно достоверността на декларираните обстоятелства в трите
посочени декларации във връзка с отговорността й по чл.313 от НК. Също така не е ясно
какво се е променило в периода между 28.03.2008 г. и 29.01.2009 г. и дали тази
евентуална промяна не е основателна пречка за участието й в конкурсната комисия.
Ето защо МОЛИМ да задължите административния орган да представи
пълноценни копия от трите горепосочени декларации.
МОЛИМ арх. Лиляна Стоянова Куцарова-Николаева, директор на дирекция
„АГУП” в Община Варна, да бъде призована, за да потвърди или отрече участието си
при одобряването на ПУП на заседанието на НЕСУТРП при МРРБ на 21.08.2002 г.,
както и в процедури по одобряването на инвестиционните проекти към издадените от
главния архитект разрешения за строеж по проекта „Алея първа”, както и в аналогични
процедури по други инвестиционни проекти, по които има личен или чрез свързани
лица търговски, финансов и друг делови интерес, свързан и с избирането на единия и
неизбирането на другия от двамата участници в конкурса за избор на главен архитект.
Приложения:
1. Копие от декларация от 28.03.2008 г. по ЗДС от арх. Лиляна Стоянова Куцарова.
2. Копие от декларация от 29.01.2009 г. по чл.12 т.2 във вр. с чл.14 от ЗПРКИ, със
заличени данните по т.5 и т.6.
3. Копие от декларация от 21.01.2009 г. по чл.17 ал.2 от ЗПРКИ.
С уважение: .......................................
арх. К. Павлова
Гр. Варна, 21.07.2010 г.

.......................................
инж. Юлиян Чолаков

