ДО председателя на Общински съвет – Варна
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, office@sopa.bg
Адрес: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез представляващия Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445,
ОТНОСНО оставките на кмета Кирил Йорданов и на общински съветници

Господин Председател,
Съгласно чл.42 ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация кметовете на общини подават оставка чрез председателя на общинския
съвет до общинската избирателна комисия.
По данни от медиите на 06.03.2013 г. по обед кметът на община Варна Кирил
Йорданов е показал пред събралите се журналисти оставката си, но е заявил, че не знае на
кого да я даде, затова по-късно щял да я внесе в деловодството на общината.
В тази връзка МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация
(ЗДОИ) да ни бъде предоставена следната информация:
1. Писмена справка регистрирана ли е оставката на кмета Кирил Йорданов при
председателя на общинския съвет и с какъв входящ регистрационен номер.
2. Какви са официалните мотиви на Кирил Йорданов, вписани в оставката му като
кмет на община Варна. Моля да ни бъде изготвено хартиено фотокопие от оригинала
или от копието на оставката, депозирана при председателя на общинския съвет, за да
бъде изпратена на общинската избирателна комисия.

По данни от медиите, към 6 март всички общински съветници носели оставките в
джоба си. Имало и три подадени заявления за напускане на общинския съвет. В тази
връзка МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:
3. Писмена справка за имената на съветниците, напуснали общинския съвет през
2013 г. за периода до предоставянето на информацията по настоящото заявление, за
входящите регистрационни номера на тези оставки и мотивите, вписани в тях.
Хартиени фотокопия от оригиналите или от копията на всички оставки на съветници,
депозирани при председателя на Общинския съвет за посочения период.
4. МОЛЯ за периода до провеждането на нов избор на общински съвет в община
Варна да ни бъде разрешено да получаваме ежедневна устна справка за имената на
общинските съветници, които са депозирали оставките си.

Информацията се иска при наличието на надделяващ обществен интерес от
разкриването и разгласяването й по смисъла на §1 т.5 и 6 от ДР на ЗДОИ във връзка с
чл.13 ал.4, чл.31 ал.5 и чл.37 ал.1 т.2 от ЗДОИ. Общественият интерес от разкриването на
информацията не следва да се доказва. Съгласно §1 т.5 от ДР на ЗДОИ общественият
интерес се презюмира, а задълженият орган има право да се опита да докаже противното.
В случая това означава, че за предоставянето на исканата информация НЕ Е
НЕОБХОДИМО СЪГЛАСИЕТО НА ПОДАЛИТЕ ОСТАВКА ТРЕТИ ЛИЦА.
Гр. Варна, 07.03.2013 г.

С уважение: Юлиян Чолаков

