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СРЕЩУ секретаря на Община Варна, за многократни непроизнасяния в срок по заявления
за достъп до информация в качеството на лице по чл.28 от ЗДОИ
Правно основание чл.119 ал.2 от АПК във връзка с чл.42 и 43 от ЗДОИ

Уважаеми господин Кмет,
Съгласно чл.42 ал.1 от ЗДОИ длъжностно лице, което без уважителна причина не
се произнесе в срок по заявление за достъп до обществена информация, ако не
подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 50 до 100 лв.
От началото на 2016г. СОПА сме подали 13 заявления до кмета на община Варна,
по които имаме 12 мълчаливи отказа. Ето защо МОЛЯ на основание чл.43 ал.1 предл.2
от ЗДОИ да бъде установено дали длъжностното лице по чл.28 от ЗДОИ, в случая
секретарят на Община Варна госпожа Нора Момчева, е имала уважителна причина за
тези 12 нарушения на 14 дневния срок по чл.28 от ЗДОИ, определен от законодателя
като максимален за разглеждането на постъпило заявление, вземането на решение за
предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата информация и
писменото уведомяване за заявителя за взетото решение.
От началото на 2016г. досега в Община Варна са постъпили около 140 заявления
общо. По данни от няколко заявителя, изричните решения на госпожа Нора Момчева
за отказ или за предоставяне на достъп са изключения, а мълчаливите ѝ откази правило. Ето защо МОЛЯ на основание чл.43 ал.1 предл.2 от ЗДОИ да бъде
установено по колко от всички тези постъпили заявления липсва произнасяне в
законния 14 дневен срок и дали госпожа Нора Момчева е имала уважителна причина
за всеки отделен случай.
Уважаеми господин Кмет, МОЛЯ след установяването на броя извършени
виновно от госпожа Нора Момчева нарушения, да изпълните на основание чл.42 ал.1
във връзка с чл.43 ал.2 т.1 от ЗДОИ правомощието и задължението си на орган на
изпълнителната власт в община Варна съгласно ЗМСМА, както и на
административнонаказващ орган по смисъла на ЗДОИ, като за всяко установено
нарушение без уважителна причина издадете наказателно постановление с
възпитателна глоба в справедлив размер, ако виновното длъжностно лице не подлежи
на по-тежко наказание.
1 от 2

УТЕЖНЯВАЩИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.
Неспазването на сроковете и мълчаливите откази са недопустими според ЗДОИ,
поради което повечето от 12-те мълчаливи отказа по заявленията на СОПА са
обжалвани пред Административен съд – Варна. От постъпилите там преписки е видно,
че директорите на дирекции в общината са изпълнявали своевременно и съвестно
възложените им от секретаря задачи, но изготвените от тях вътрешнослужебни писма
за престоявали по неизяснени причини около месец при служителката Камелия
Василева, преди да бъдат изискани и представени на съда. Тоест, налице са данни и за
умисъл, и за вина за закъсненията и непроизнасянето въобще по заявленията именно
на лицето с функции по чл.28 от ЗДОИ и секретар на Община Варна Нора Момчева.
Утежняващ по отношение поведението на госпожа Нора Момчева е и абсурдният
случай на взетото от нея и регистрирано в деловодната система на общината решение
за предоставяне на достъп до поисканата информация, което същата скри и продължи
да укрива от заявителя в продължение на пет месеца. В разговор с нея по този повод,
тя заяви, че, цитирам: „Деловодната система няма значение. Щом не сте получили
писмо, значи решение по заявлени Ви няма.“

МОЛЯ да бъдем уведомени за резултата от проверките, за размера на наложените
наказания и за предприетите организационни мерки за спазване на сроковете по
ЗДОИ.
Прилагам копие от жалбата – сигнал.

Гр. Варна, 26.09.2016г.

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