До председателя на Общински съвет - Варна
zdoi@varna.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до иформация
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

Уважаеми господин Председател,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни предоставите следната информация:
1. С бюджетни или лични средства и по банков път или в брой е заплатено
договореното адвокатско възнаграждение в размер на 350 лева съгласно подписания от
председателя на Общински съвет - Варна Договор за правна защита и съдействие
№ 0000285512 от кочан № 8817 с клиент Общински съвет – Варна и съответното
Пълномощно от 03.10.2016г. за процесуалното представителство по адм. дело 1540 от
2016г. по описа на Адмиистративен съд - Варна, в което председателят на Общински
съвет – Варна отстоява правото си ДА НЕ придвижи 33000-та подписка в подкрепа на
предложението за местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на
град Варна от 2013г.
2. Договарял ли е председателят на Общински съвет – Варна резултативни
адвокатски хонорари през мандат 2011 – 2015г. и след това, до момента на предоставяне
на информацията.
Моля да ни бъдат изготвени копия от относимите документи по т. 1 и 2.
Моля информацията да ни бъде предоставена по електронен път на адрес
office@sopa.bg в JPEG, PDF или друг формат, или под каквито и да са други допустими
от ЗДОИ форма и начин на предоставяне.
При разглеждане на заявлението да се вземе предвид наличието на надделяващ
обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата информация, тъй като
се цели повишаване на прозрачността и отчетността на задължен по ЗДОИ субект,
разкриване и предотвратяване на корупция и злоупотреба по служба. Това означава, че в
случая е без значение дали исканата информация е служебна и за предоставянето ѝ не е
необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 04.10.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

