ДО кмета на община Варна
Вр. с изх.№ ДОИ14000140_001 /11.09.2014г.
ИСКАНЕ
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище гр.Варна, ЕИК по БУЛСТАТ 176143308, чрез Юлиян Чолаков, тел.0888 491445
Адрес: бул.„Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

ОТНОСНО тълкуване на действителното съдържание
на решение ДОИ изх.№ ДОИ 14000140_001 от 11.09.2014г.
Правно основание чл.62 ал.3 от АПК
Уважаеми господин Кмет,
С решение изх.№ ДОИ 14000140_001 от 11.09.2014г. секретарят на Община Варна
е предоставил уж пълен достъп по заявлението ни, но „в обем и по начин, който да не
разкрива информация за трето лице“. Освен това е решено „Предвид големия обем,
информацията да се предостави в деветдесетдневен срок“.
МОЛЯ на основание чл.62 ал.3 и в срока по чл.149 ал.1 от АПК да изясните
писмено действителното съдържание на решението, както следва:
1. По отношение на т.1 в заявлението:
Кои субекти са „трето лице“ в заповедите за заместване – техните автори, техните
адресати или други лица и кои лица, какви са техните длъжности?
2. По отношение на т.2 в заявлението:
Кои субекти са „трето лице“ в издадените от кмета заповеди за неговото
заместване – адресатите или други лица и кои лица, какви са техните длъжности?
Разрешен ли е достъпът и до информацията в пълномощните, с които кметът е
упълномощавал други лица да го заместват или представляват?
3. По отношение на т.3 в заявлението:
Кои субекти са „трето лице“ в документите и актовете по т.3 (разрешения за
строеж, предписания за допускане на ПУП, скици - визи за проучване и проектиране,
инвестиционни, архитектурни и дизайнерски проекти и т.н.) – техните автори и
участниците в тяхното създаване, техните адресати или други лица и кои лица - какви
са техните длъжности или в какво качество се явяват „трето лице“?
4. На какво основание, на основание чл.34 ал.4 от ЗДОИ ли в решението е
определено предоставянето на информацията „в обем и по начин, който да не разкрива
информация за трето лице“? Искано ли е съгласие от третото лице в срока по чл.31 ал.1
от ЗДОИ., от кои трети лица е искано и не е получено съгласие?
5. В решението е определен деветдесетдневен срок за предоставяне на
информацията, предвид големия й обем. На какво основание е определен този срок чл.34 ал.4 от ЗДОИ, чл.30 ал.1 от ЗДОИ или на друго основание? На коя дата може да
бъде предоставена цялата или част от разрешената за предоставяне информация?
ОСОБЕНО ИСКАНЕ.
Моля на основание чл.28 ал.1 т.3 от АПК да ни предоставите незабавно пълна
информация за сроковете, приложими в настоящото производство.
Гр. Варна, 19.09.2014г.

С уважение: Юлиян Чолаков

