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Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445

ОТНОСНО регистрирането на документи с двойно разширение на сигнатурата като
начин за подвеждане на страните и съда
Уважаеми господин Кмет,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:
1. Длъжността на лицето и кое е длъжностното лице, регистрирало в деловодната
система на Община Варна документ ДОИ116000172ВН_001ВН_001ВН от 08.11.2016г.
2. Причината и целта за използването на сигнатурата с двойно разширение
ДОИ116000172ВН_001ВН_001ВН вместо обичайното и свободно към 08.11.2016г.
единично разширение „_003“ - ДОИ116000172ВН_003ВН.
3. Информиран ли е кметът Иван Портних лично за случаи като посочения, в
които юрисконсулти при Община Варна потвърждават от негово име пред
Административен съд - Варна неистината за представяне на съответната преписка в
цялост, затаявайки истината за взето изрично решение по заявление за ДОИ - случаи,
изискващи прокурорска проверка за наличието на деяние по чл.290а от НК:
„Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация,
представена пред съд, се наказва с лишаване от свобода до три години.“
4. Детайлна разпечатка-извлечение от деловодната система на Община Варна за
движението по преписка ДОИ116000172ВН, от която да са видни сигнатурите на всички
регистрирани документи, датата и часа на регистриране и длъжността на лицето,
извършило съответния запис – без копия на самите регистрирани документи и със
заличени лични данни, ако има такива защитени.
МОЛЯ да ни бъдат предоставени копия от всички актове и документи, относими
към информацията по точки от 1 до 4.
С оглед икономия на средства и хартия, МОЛЯ информацията да ни бъде
предоставена по електронен път на адрес office@sopa.bg в JPEG, PDF или друг формат.
МОЛЯ при разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на
надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата
информация. Това означава, че в случая е без значение дали информацията е служебна и
за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Общественият интерес е налице, тъй като се цели повишаването на прозрачността
на задължен по ЗДОИ субект, както и разкриването на корупционно мотивирани
злоупотреби в рамките на Община Варна чрез нерегламентирано манипулиране на
деловодната система във вреда на гражданите и юридическите лица.
Гр. Варна, 15.12.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

