ДО кмета на община Кърджали
municipality@kardjali.bg, mayor@kardjali.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
чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО интернет - достъпа до информация в Община Кърджали
Уважаеми господин Кмет,
В сайта на Община Кърджали е обявено, че Вашето хоби е Интернет. В тази връзка,
както и на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ, изм. и доп. ДВ
бр.97 от 11.12.2015г., в сила от 12.01.2016г.), във връзка чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ, моля да
ни бъде предоставена по интернет следната информация:
1. Имената, длъжността и длъжностната характеристика на лицето или лицата по
чл.28 ал.2 от ЗДОИ, определени от кмета да вземат решения по подадените по интернет
заявления за достъп до обществена информация в Община Кърджали.
Моля да ни бъдат предоставени копия от относимите документи.
2. Имената, длъжността и длъжностната характеристика на лицето или лицата по
чл.28 ал.2 от ЗДОИ, определени да уведомяват заявителите за взетите решения по
техните подадени по интернет заявления за достъп до информация в Община Кърджали.
Моля да ни бъдат предоставени копия от относимите документи.
3. Причината секция „достъп до информация“ да отпадне и да липсва на сайта на
Община Кърджали, въпреки изричните законови разпоредби в чл.15 и чл.15а от ЗДОИ.
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.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на надделяващ
обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата информация, тъй като
се цели повишаването на прозрачността на задължена по ЗДОИ общинска администрация
с оглед разкриването или предотвратяването на корупционни схеми. В случая това
означава, че е без значение дали исканата обществена информация е служебна и за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 11.06.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

