До кмета на община Варна
Във връзка с Решение изх.№ ДОИ 16000099ВН_003ВН от 14.07.2016г.
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 на предоставената информация
Уважаеми господин Кмет,
Моля на основание и по реда на чл.22 от ЗДОИ предоставената ни с Решение
изх.№ ДОИ 16000099ВН_003ВН от 14.07.2016г. информация да бъде допълнена с
информация относно:
1. Специалните правомощия, задължения и отговорности на служителката
Камелия Василева за действия, свързани с движението по преписките по заявления
по ЗДОИ, които са рамките на основната дейност и целите на длъжността Главен
инспектор „Контрол и санкции“ в дирекция „Контрол и санкции“.
2. Свързаните с предоставянето на достъп до обществена информация конкретни
допълнителни задачи, възлагани на тази служителка от секретаря на общината и от
директора на дирекция „Контрол и санкции“ „в рамките на основната дейност и целите
на длъжността“ Главен инспектор „Контрол и санкции“.
3. Свързаните с основната дейност и целите на длъжността Главен инспектор
„Контрол и санкции“ конкретни задачи, възлагани на тази служителка, с оглед
натовареността ѝ с допълнителните задачи по преписките по ЗДОИ.
4. Отпуските по дати, ползвани от Камелия Василева за периода след възлагането
ѝ на специални функции, свързани със ЗДОИ.
МОТИВИ за искането: С горепосоченото решение сме информирани от секретаря
на общината Нора Момчева, че не било необходимо издаването на изричен
административен акт, с който на служителката Камелия Василева да са възложени
фунции, свързани с достъпа до обществена информация, тъй като в длъжностната ѝ
характеристика, в графа „Преки задължения“ била изписана точка „Изпълнява
допълнително възложени задачи от директор на дирекция в рамките на основната
дейност и целите на длъжността“, която била достатъчно основание Главен инспектор
„Контрол и санкции“ да изпълнява задължения, свързани с предоставянето на достъп до
обществена информация. Липсата на изричен акт за възлагане на функциите ѝ, обаче,
възбужда в още по-голяма степен обществения интерес за действителните задачи и
действията на тази служителка, за които тя получава трудово възнаграждение.
Необяснимо и силно тревожно е обстоятелството, че от десетината подадени за
последните няколко месеца заявления от СОПА до кмета на община Варна, само по
едно от тях има надлежно решение, докато останалите са потънали именно при Камелия
Василева, което неизбежно ще доведе до номинация за антинаграда за Община
Варна за международния „Ден на правото да знам“ - 28 септември. Информацията за
отпуските на служителката би позволила да си съставим мнение имат ли те връзка със
системното неспазване на сроковете по ЗДОИ в Община Варна и дали въобще тази
служителка е способна да изпълнява поставените ѝ задачи.
Гр. Варна, 28.07.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

