До Министъра на регионалното развитие и благоустройството
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
От Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445 в лично качество,
в качеството на председател на Инициативен комитет за произвеждане на местен
референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка
(Уведомление вх.№ ОС13000096ВН /28.01.2013 г. по описа на Община Варна)
и като представляващ
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, office@sopa.bg
Адрес за кореспонденция: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО реда и методиката за проверка на валидността и броя на
валидните подписи при извършването на служебна проверка на подписките
за произвеждане на местен референдум чрез подписка.

Уважаема госпожо Министър,
Понастоящем тече подписка за произвеждане на местен референдум за Морската
градина и крайбрежната зона на град Варна, по следните въпроси:
1. Да достига ли паркът „Морска градина“ до морето, като включва изцяло
крайбрежната зона от ската до морския бряг?
2. Да бъде ли крайбрежната зона на град Варна паркова зона за отдих с обекти за
хранене, спорт, атракции и развлечения, но без жилища, ателиета, офиси, молове,
хотели, казина, конгресни центрове и яхтени пристанища?
Съгласно чл.28 ал.4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление (ЗПУГДВМС), гражданин, който иска да подкрепи подписката,
вписва в бланката трите си имена, ЕГН, постоянния адрес и подпис. Необходимо е за три
месеца да се съберат подписите на не по-малко от една десета от гражданите с
избирателни права в съответната община. В случая са необходими около 30000 валидни
подписа на граждани с постоянен адрес в община Варна.
Съгласно чл.29 ал.2 от ЗПУГДВМС незабавна служебна проверка за наличието на
необходимия брой подписи се извършва от ГД "ГРАО" към МРРБ. В тази връзка е важно
всички граждани да сме информирани дали ГД "ГРАО" зачита подписа, когато презимето
липсва или е изписано съкратено, когато в ЕГН са изписани само първите 6 цифри,
когато са разменени местата на месеца, когато адресът е непълен и т.н.
Ето защо МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация във вр.
с точка 9 от Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г., обн. ДВ, бр.98 от 13.12.2011 г. и /или
на основание чл.12 и чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс, да ни бъде
предоставена следната информация:
1. Информация относно реда и методиката за проверката на валидността и броя
на валидните подписи при извършваната от ГД "ГРАО" към МРРБ служебна проверка
на подписките за произвеждане на местен референдум чрез подписка.
2. Копие от методиката по т.1.

Моля информацията да ни бъде предоставена на технически носител, под формата
на
писмена
справка
по
смисъла
на
точка
9
от
Заповед
№ ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г., обн. ДВ, бр.98 от 13.12.2011 г. и копия от поисканите
документи с предпочитани параметри на записа – сканиране като черно-бял документ
(black and white picture or text) с резолюция от 250 до 300 dpi и запис на данните в tif
формат, евентуално в pdf формат или на хартиен носител.
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Моля при вземане на решение по заявлението да се вземе предвид, че информацията
се иска при наличието на надделяващ обществен интерес от разкриването и
разгласяването й по смисъла на §1 т.5 и 6 от ДР на ЗДОИ, тъй като се цели повишаване
на прозрачността на задължен по ЗДОИ субект, както и разкриване на злоупотреби и
корупция в особено голям размер.
Обръщам внимание, че съгласно §1 т.5 от ДР на ЗДОИ общественият интерес от
разкриването на търсената информацията се презюмира, а административният орган има
право да се опита да докаже противното. Т.е. да докаже липсата на обществен интерес.
Това означава, че в случая е без значение дали информацията е служебна и за
предоставянето й НЕ Е НЕОБХОДИМО СЪГЛАСИЕТО НА ТРЕТИ ЛИЦА.

Гр. Варна, 20.02.2013 г.

С уважение: .

.

.

.

. /Юлиян Чолаков/
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