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
ОТНОСНО информираността на общинските съветници за актуалността на казуса с
предложението от 2013г. за Местен референдум за Морската градина и крайбрежната
зона на град Варна и относимите действия на председателя на Общински съвет – Варна
Уважаеми господин Председател,
С оглед, че подписката е от 2013г., а мандатът на общинския съвет е 2015-2019г.,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни предоставите следната информация:
1. Информирани ли са действащите общински съветници поотделно и Общински
съвет – Варна като цяло, кога и с какъв акт са информирани за:
а) наличието на внесена в общинския съвет подписка от 2013г. с предложение за
Местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна,
процедурата по която не е приключена, но стои блокирана по едноличната преценка и
на сегашния председател на общинския съвет;
б) съществото и развитието на казуса, включително за съдебните решения по
приключените адм. дело № 3651/2013г. на Адм.съд - Варна и адм. дело № 3316/2014г. на
ВАС, както и за относимите прокурорски постановления;
в) действията и аргументите, с които самият председател на общинския съвет
Тодор Балабанов и адвокат Деяна Стефанова заедно защитават по адм.дело № 1540 от
2016г. на Адм. съд – Варна, обявено от съда за дело с обществен интерес, публично
необяснената и необоснована теза за невалидност на подписката.
2. Какви точно са аргументите по т.1 буква „в“.
3. Съгласувани ли са аргументите по т.1 буква „в“ и процесуалните действия на
господин Тодор Балабанов и адвокат Деяна Стефанова по адм.дело № 1540 от 2016г. на
Адм. съд – Варна с действащите общински съветници поотделно и Общински съвет –
Варна като цяло, кога и с какъв акт са съгласувани.
Моля да ни бъдат предоставени копия от всички относими документи по т. 1, 2 и 3.
Моля на основание чл.27 във връзка с чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ информацията да ни
бъде предоставена по електронен път на адрес office@sopa.bg в JPEG, PDF или друг
формат. При разглеждане на заявлението да се вземе предвид наличието на надделяващ
обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата информация, целяща
повишаването на прозрачността и отчетността на задължения по ЗДОИ председател на
Общински съвет - Варна, както и разкриването на корупция, злоупотреба по служба и
необосновани и немотивирани публично задкулисни действия във вреда на подписаните
десетки хиляди варненци. Това означава, че е без значение дали исканата информация е
служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 10.11.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

