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ОТНОСНО прилагането и забраната за прилагане на чл.34 ал.1 от АПК в Община Варна
Уважаеми господин Кмет,
Моля на основание чл.10 ал.2 от АПК секретарят на общината Нора Момчева и
гл. експерт Камелия Василева да бъдат отведени от участие в производството по
настоящото заявление в качеството им на длъжностни лица.
МОЛЯ на основание ЗДОИ във връзка чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ да ни бъде
предоставена информация относно:
1. Правното основание за забраната от секретаря на общината Нора Момчева за
прилагането на чл.34 ал.1 от АПК без нейно изрично разрешение, на която забрана се
позовава гл. експерт Камелия Василева, за да отказва на страните достъп до намиращите
се при нея административни преписки и възможност да преглеждат документите и си
правят бележки, извадки и копия за тяхна сметка. Моля да ни бъде предоставено копие
от съответния административен акт, с който е постановена забраната.
2. Броя на устните и писмените искания в Община Варна за преглед на
документите по преписките на основание чл.34 ал.1 от АПК за всяка от последните
четири календарни години и броя на уважените от тях - преди и след назначаването на
Нора Момчева за секретар. Моля да ни бъдат предоставени копия от административните
актове, с които са постановени откази за преглед на документи.
3. Броя на устните и писмените искания в Община Варна за копия от документи по
преписките на основание чл.34 ал.1 от АПК за всяка от последните четири календарни
години и броя на уважените от тях - преди и след назначаването на Нора Момчева за
секретар. Моля да ни бъдат предоставени копия от административните актове, с които
са постановени откази за копия от документи.
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 относимите
действия на общинската администрация. МОЛЯ при разглеждането на заявлението да
се вземе предвид наличието на надделяващ обществен интерес от разкриването и
разгласяването на исканата информация. Общественият интерес е налице, тъй като се
цели повишаване на прозрачността и отчетността на задължен по ЗДОИ субект,
разкриването и/или предотвратяването на корупция и злоупотреба по служба чрез
нерегламентирани действия - включително неуведомяване или дори абсурдно укриване
от заявителя на взетото решение по неговото заявление за достъп до информация, както
и загубата на време и злоупотребата с обществени средства за воденето на съдебни дела
по обречените казуси с жалби срещу мълчаливи откази по ЗДОИ. 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, 09.06.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

