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ОТНОСНО функциите на служителката Камелия Николаева Василева, свързани със ЗДОИ
Уважаеми господин Кмет,
МОЛЯ на основание чл.10 ал.2 от АПК служителката Камелия Николаева
Василева да бъде отведена 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 информация относно:
1. Длъжностната характеристика, длъжността и функциите на Камелия Василева в
рамките на общинската администрация, включително специалните ѝ правомощия,
задължения и отговорности за действия, свързани с движението по преписките по
заявления по ЗДОИ.
2. Административния акт, с който на Камелия Василева са възложени
специални функции, свързани с движението по преписки по заявления за ДОИ.
3. Конкретно по дати и продължителност, всички отпуски, ползвани от Камелия
Василева за периода след възлагането ѝ на специални функции, свързани със ЗДОИ,
до датата на вземане на решение по настоящото заявление.
МОЛЯ да ни бъдат предоставени копия от всички документи, относими към
информацията по точки 1, 2 и 3.
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.
МОЛЯ при разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на
надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата
информация. В случая това означава, че е без значение дали тя е служебна и за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица, каквото лице е например
Камелия Василева.
Общественият интерес е налице, тъй като се цели повишаването на прозрачността
на задължената по ЗДОИ общинска администрация с оглед разкриването и
преустановяването, и/или предотвратяването на корупционни и други
незаконосъобразни практики за процедурно демотивиране на гражданите и НПО
да търсят информация по реда на ЗДОИ. Освен това, налице са данни за множество
случаи на необосновано задържане на преписки по заявления за ДОИ именно от тази
служителка, а укриването на обществена информация или необоснованото забавяне на
достъпа в полза на нечий страничен интерес са основателни поводи за съмнение и
търсене на корупция и престъпление по служба, също както и въвеждането на невярни
данни в деловодната система.
Гр. Варна, 30.06.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

