До председателя на Общински съвет - Варна
ИСКАНЕ
за поправяне/допълване на решение ДОИ16000159ВН_001ВН от 20.10.2016г.
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
Правно основание чл.22 във вр. с чл.37 ал.1 т.3 от ЗДОИ
Уважаеми господин Председател,
С горепосоченото решение е оставено без уважение заявлението в частта по т.1, с
която се иска информация относно това, дали
„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.“
Мотивите за отказ са, че представляващият заявителя СОПА се бил снабдил с
данни относно цитирания Договор за правна защита и съдействие в качеството си на
представляващ ИК за местен референдум и страна по адм. дело № 1540/2016г., поради
което бил приложим редът по АПК и чл.78 ал.5 от ГПК, а не общият ред по ЗДОИ.
Наистина, заявителят разполага с копие от въпросния договор от кочан № 8817, в
който като клиент е посочен Общински съвет – Варна, а ответник по делото е
председателят на Общински съвет – Варна. Освен това в самия договор не е отбелязано
дали договорената и платена сума в размер на 350 лева е платена в брой или по сметка.
Именно тези обстоятелства са поводът за търсенето на информацията, описана в точка 1
от заявлението, като в него е мотивиран надлежно и надделяващ обществен интерес.
Ето защо моля предоставената ни с решение ДОИ16000159ВН_001ВН от
20.10.2016г. информация да бъде поправена/допълнена с информацията по т.1 по
заявлението, като обръщам внимание, че административният орган е длъжен да се
съобразява и с предпочитаната форма за предоставяне на информацията, а тя е
информацията да ни бъде предоставена по електронен път на адрес office@sopa.bg.
Обръщам внимание, че качеството ми на председател на ИК за местен референдум
е неотносимо, тъй като е твърде различно от това на председател на УС и на СОПА.
Гр. Варна, 28.10.2016г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

