До председателя на Общински съвет – Бургас
Константин Луков, (056) 841 300
council@burgas.bg, g.chanakova@burgas.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
размера на разходите за юридически услуги на Общински съвет - Бургас

Уважаеми господин Председател,
Моля на основание чл.10 ал.2 от АПК действащите адвокат – довереници към
Общински съвет – Бургас (ОС Бургас) 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 информация относно:
1. Броя и имената на адвокат-доверениците на ОС Бургас при приключването на мандат
2011 – 2015г., както и към датата на предоставяне на информацията, договорните отношения
на всеки от тях с ОС Бургас и имат ли право на свободна практика извън ангажиментите им
с ОС. Моля да ни бъдат предоставени копия от съответните документи.
2. Бюджета, от който се изплащат присъдените съдебно-деловодни разноски по
загубените от ОС Бургас или председателя на ОС Бургас съдебни дела и бюджета, по
който постъпват сумите от присъдените разноски по спечелените от тях дела.
3. Бюджета, от който се изплащат съдебно-деловодните разноски по загубените от
ОС Бургас или председателя на ОС Бургас дела и бюджета, по който постъпват сумите от
присъдените разноски по спечелените от тях дела, конкретно и само за споровете им с
Община Бургас или кмета на община Бургас.
4. Броя на водените съдебни дела и размера на юридическите разходи на ОС Бургас и
председателя на ОС Бургас за 2013, 2014, 2015 и 2016г. до момента на предоставянето на
информацията, както следва:
4.1. Броя на спечелените съдебни дела с присъдени разноски в полза на ОС Бургас и
размера на сумата за всяка каледарна година.
4.1. Броя на загубените съдебни дела с присъдени разноски във вреда на ОС Бургас и
размера на сумата за всяка каледарна година.

Моля информацията, включително копията, да ни бъде предоставена по
електронен път на адрес office@sopa.bg, в JPEG, PNG, PDF или друг формат.
Информацията ни е нужна, за да си съставим собствено мнение за дейността и
и разходите на ОС Бургас за юридически услуги. При разглеждане 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 повишаването на прозрачността на задължен по ЗДОИ субект и евентуалното
разкриване на корупционни практики, базирани върху недобрата осведоменост на
гражданите за действията и размера на разходите на съветниците и техните адвокатдовереници, които винаги се заплащат от гражданите. В случая наличието на
надделяващ обществен интерес означава, че е без значение дали исканата информация е
служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 04.07.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

Забележка: Настоящото заявление е част от проучване в различни общини на страната.

