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ОТНОСНО изпълнение на съдебно удостоверение
Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
Моля по силата на приложеното съдебно удостоверение Общински съвет Варна да ни предостави информация относно това,
запознати ли са общинските съветници със заявление за достъп до
обществена информация ДОИ16000078ВН от 03.06.2016г., както и обсъждани
ли са въпросите във връзка с упълномощаването от председателя на
Общински съвет - Варна на процесуалния представител за представителство
по делото, включително процесуалнните му действия като пълномощник.
Заявлението засяга публичността и отчетността на бюджетните разходи за
адвокат – довереници, а делото е срещу изричния отказ на председателя на
общинския съвет (ОС) да предостави поисканата информация, съгласувано с тях.
Още веднъж обръщам внимание, че предмет на заявлението и делото са именно
договорните отношения и задълженията на адвокат-доверениците на ОС.
Видно от протокола от съдебното заседание на 24.11.2016г., който следва да е
на разположение на съветниците служебно, искането за съдебно удостоверение е
мотивирано с произтичащото от чл.24 ал.4 предл.3 и чл.33 ал.1 т.3 от ЗМСМА
правомощие (право и задължение) на съветниците да участват при обсъждането на
дейността на председателя, както и при обсъждането и решаването на всички
въпроси от компетентността на съвета.
Искането е мотивирано и с клетвата на съветниците по чл.32 ал.1 от ЗМСМА,
която ги задължава във всичките си действия да се ръководят от интереса на
гражданите от общината и да работят за тяхното благоденствие, което зависи
безспорно от целесъобразното и законосъобразно разходване на общинския
бюджет, включително за възнаграждения на адвокат-довереници на ОС. С оглед, че
действията на председателя са част от дейността на съвета, той е длъжен да ги
съгласува с останалите съветници и всички заедно да действат в обществен интерес.
Приложение: Удостоверение изх.№ 5039 от 30.11.2016г., издадено по адм. дело
№ 1904 от 2016г. по описа на Административен съд – Варна.
Гр. Варна, 01.12.2016г.

С уважение: . . . . . . /Юлиян Чолаков/

