ДО кмета на община Варна
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

ОТНОСНО:
а) договорите за изграждане и поддържане на пътна инфраструктура на
територията на община Варна, сключени след процедура за обществена
поръчка или с директно договаряне след 01.01.1998г.;
б) лицата, подготвящи тръжна документация;
в) лицата, контролиращи качественото, количественото и стойностното
изпълнение на сключените договори.

Уважаеми господин Кмет,
Във връзка с лошото състояние на пътната мрежа и тротоарните площи на
територията на община Варна, МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) да ми бъде предоставена следната информация:
1.1. Договорите въз основа на обществени поръчки за изграждане, реконструкция,
ремонт и поддържане на пътната настилка, хоризонталната и вертикална маркировка,
тротоарните и пешеходните зони, зелените площи на територията на община Варна,
сключени в периода след 01.01.1998г. до датата на вземане на решение по настоящото
заявление. Има ли и по кои договори има допълнително възложени дейности,
включително под формата на превантивно поддържане, какъв е размерът на сумите,
изплатени по всеки един от договорите и по допълнително възложените работи.
1.2. Договорите въз основа на обществени поръчки след 01.01.1998г. за зимна
поддръжка на пътната мрежа на територията на община Варна.
1.3. Договорите въз основа на обществени поръчки след 01.01.1998г. за ремонт и
строителство на ВиК мрежи в пътни и пешеходни участъци.
1.4. Договорите въз основа на обществени поръчки след 01.01.1998г. за изграждане,
реконструкция, ремонт и поддържане на уличното и парково осветление и празничната
украса.
2. Договорите с предмет, аналогичен на предмета на договорите по т.1.1., 1.2., 1.3. и
1.4., които са сключени с директно договаряне.
3.1. Длъжностите и длъжностните характеристики на лицата, натоварени с
подготовката на условията за допустимост на офертите и критериите за класиране на
кандидатите за всяка от обществените поръчки по т.1.1., 1.2., 1.3. и 1.4.? Данни кои са
конкретните длъжностни лица, с оглед да си съставим мнение за наличието на свързани
лица и конфликт на интереси.
3.2. Длъжностите на лицата от общинската администрация, определени за
ръководители на отделните проекти по договорите по т.1.1., 1.2. , 1.3., 1.4. и 2. и техните
правомощия, свързани с тази функция. Данни кои са конкретните длъжностни лица, с
оглед да си съставим мнение за наличието на свързани лица и конфликт на интереси.
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3.3. Длъжностите и длъжностните характеристики на лицата – контролни органи,
натоварени да упражняват контрол за качественото, количественото и стойностното
изпълнение на договорите по по т.1.1., 1.2., 1.3., 1.4. и 2., с оглед съответствието между
договорените и действително вложените количества и видове материали? Данни кои са
конкретните длъжностни лица, с оглед да си съставим мнение за наличието на свързани
лица и конфликт на интереси. Данни дали сред тях има и такива и кои от тях са
участвали в процедурите по възлагането на обществени поръчки, включително дори само
при подготовката на условията за участие и критериите за класиране на офертите.
4. Извършени проверки от страна на контролни органи в рамките на гаранционните
периоди за всеки обект от договорите по т.1.1., 1.2., 1.3., 1.4. и 2., констатирани пропуски
в изпълнението и предявени искания към съответния изпълнител за отстраняването им?
Осъществен последващ контрол за установяване на действителното изпълнение на
необходимите гаранционни ремонти на съответния обект. Моля да ми бъде изготвено
копие от съответните актове или протоколи.
5. Извършвана ли е проверка на лицата по т.3.1, 3.2. и 3.3. и установявани ли са сред
тях свързани лица по смисъла на Търговския закон, Правилника за прилагане на Закона
за мерките срещу изпирането на пари, ДОПК и Счетоводен стандарт 24 – оповестяване
на свързани лица, както и конфликт на интереси по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
МОЛЯ информацията да ни бъде предоставена под формата на копие от
съответните документи и писмена справка по смисъла на точка 9 от Заповед № ЗМФ1472 от 29.11.2011г. обн. ДВ, бр.98 от 13.12.2011г.
С оглед намаляване на разходите по предоставянето, копията от документи да са на
технически носител CD/DVD с предпочитани параметри на записа – сканирани като
черно-бял документ (black and white picture or text) с резолюция от 250 до 300 dpi и запис
на данните в tif формат, евентуално в pdf формат. Писмената справка да е в rtf формат,
евентуално в pdf формат.
При вземането на решение по заявлението да се вземе предвид, че 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, тъй като се цели повишаването на
прозрачността на задължен по ЗДОИ субект, както и разкриването на злоупотреби и
корупция в особено голям размер.
Обръщам внимание, че съгласно §1 т.5 от ДР на ЗДОИ общественият интерес от
разкриването на търсената информацията се презюмира, а административният орган има
право да се опита да докаже противното, т.е. да докаже липсата на обществен интерес.
Това означава, че в случая е без значение дали исканата информация е служебна и
дали представлява „производствена или търговска тайна“, тъй като съгласно чл.31 ал.5 от
ЗДОИ за предоставянето й не е необходимо съгласието на трети лица.

Гр. Варна, 23.10.2013 г.

С уважение: .

.

.

. /Юлиян Чолаков/
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