До председателя на Общински съвет - Варна
Във вр. с ДОИ16000083ВН_001ВН от 22.06.2016г.
ИСКАНЕ
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 допълване / поправяне на предоставената информация
Уважаеми господин Председател,
Моля на основание и по реда на чл.22 от ЗДОИ предоставената ни с Решение
ДОИ16000083ВН_001ВН от 22.06.2016г. информация да бъде допълнена / поправена,
като мотивите ни за това са следните:
С горепосоченото решение сме информирани, че оригиналите на Част 1 и Част 2 от
подписката са предадени на Първо РУП Варна преди повече от две години, а от друга
страна въпросите относно условията за съхранение на подписката, предпазните мерки
против кражба и/или унищожаване, длъжностните лица, отговарящи за безопасното
съхранение, реда за достъп до оригиналните бланки и до документите в
административната преписка, били нормативно регламентирани в Закон за
администрацията, Вътрешни правила за организация
на административното
обслужване в община Варна, Вътрешни правила за организация на деловодната дейност
в община Варна и др.
Обръщам внимание, че съгласно ЗМСМА, кметът на общината назначава
безсрочно секретар на общината, който отговаря за административното обслужване и
деловодната дейност в общината, а процесното заявление за ДОИ е адресирано до
председателя на общинския съвет, тъй като подписката за референдума е предадена за
съхранение от общинския съвет като орган на местното самоуправление и в този смисъл
предоставената ни информация е неточна. Ако подписката беше предадена на кмета,
секретаря или която и да е част от ръководената от тях общинска администрация, тогава
заявлението ни щеше да е адресирано до кмета.
Тя е и непълна, с оглед изискванията чл.12 ал.4 от ЗДОИ, а предоставянето на
информация под формата на „и др.“ е извън обхвата на формите, предвидени в ЗДОИ.
Не е предоставена никаква информация в частта за броя и длъжностните
характеристики на лицата, отговарящи за безопасното съхранение и на имащите достъп
до подписката и документите в административната преписка.
Не става ясно и защо подписката се намира извън контрола на председателя на
общинския съвет и къде точно се намира тя, след като посоченото досъдебно
производство № 517/2014г. е отдавна приключено.
Гр. Варна, 27.06.2016г.

С уважение: . . . . . . /Юлиян Чолаков/

