До председателя на Общински съвет - Варна
zdoi@varna.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, е-поща: office@sopa.bg
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445

ОТНОСНО адвокат-доверениците, техните договорни отношения и някои от
разходите за юридически услуги на Общински съвет - Варна

Уважаеми господин Председател,
Моля на основание чл.10 ал.2 от АПК действащите адвокат – довереници към
Общински съвет – Варна да се отведат от участие в производството по настоящото
заявление.
МОЛЯ на основание ЗДОИ във връзка чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ да ни бъде
предоставена следната информация:

1. Размера на разходите за пътуването адвокат Деяна Стефанова до София във
връзка със съдебното заседание на 06.04.2016 г. по адм. дело № 3316 от 2014г. на
Върховния административен съд, от кого са заплатени тези разходи, по чия
инициатива е пътуването, кого е представлявала адв. Стефанова по това дело Общинския съвет или председателя на Общинския съвет и какъв е правният интерес
поотделно на Общинския съвет и на председателят на Общинския съвет да водят
това дело заедно и поотделно. Моля да ни бъдат предоставени копия от
съответните документи.
2. Броят и имената на действащите адвокат-довереници, какви са договорните
им отношения с Общинския съвет и имат ли право на свободна практика извън
ангажиментите с Общинския съвет. Моля да ни бъдат предоставени копия от
съответните документи.
3. От кой бюджет се заплащат разходите за присъдените съдебни разноски
по загубените съдебни дела от Общинския съвет и от председателя на
Общинския съвет и в кой бюджет постъпват приходите от присъдените съдебни
разноски по спечелените от Общинския съвет и от председателя на Общинския
съвет дела.
4. В случай, че Общинският съвет или председателят на Общински съвет Варна загубят съдебно дело срещу Община Варна или срещу кмета на община
Варна, от кой бюджет се заплащат и в кой бюджет постъпват присъдените
съдебни разноски за съответното юрисконсултско възнаграждение или адвокат.
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5. Колко съдебни дела са водени от името на Общинския съвет и от
председателя на Общински съвет Варна поотделно, по колко тези дела те са били
ищци, заинтересовани лица или ответници, колко от тях са приключили с влязъл в
сила съдебен акт и с какъв резултат - тоест, какъв е броят на спечелените и
изгубените дела, поотделно за 2013г., 2014г, 2015г. и 2016г. до момента на
предоставянето на информацията.
6. Каква е сумата за юридически разходи на Общински съвет – Варна поотделно
за 2013, 2014 и 2015г., както и за 2016г. до момента на предоставянето на
информацията.
Моля информацията да ни бъде предоставена по електронен път на адрес
office@sopa.bg или на друг интернет адрес, в JPEG, PNG, PDF или друг формат.
Информацията ни е нужна, за да си съставим собствено мнение за дейността и
и разходите на общинския съвет за юридически услуги.

При разглеждане на заявлението да се вземе предвид наличието на надделяващ
обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата информация, тъй
като се цели повишаване на прозрачността и отчетността на задължен по ЗДОИ
субект, разкриване и предотвратяване на корупция и злоупотреба по служба.
Съгласно §1 т.5 от ДР на ЗДОИ общественият интерес се презюмира, а
административният орган има право да се опита да докаже липсата на обществен
интерес. Това означава, че в случая е без значение дали исканата информация е
служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 03.06.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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