ДО кмета на община Варна
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА

Седалище : гр.Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445

Адрес : бул.” Владислав Варненчик ” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

ОТНОСНО размера на разходите от общинския бюджет за извършването
на служебната проверка на подписката за местен референдум с въпроси за
Морската градина и крайбрежната зона на град Варна
Уважаеми господин Кмет,
На 07.06.2013 г. излезе протоколът с резултатите от извършената от ГД „ГРАО“ към
Министерството на регионалното развитие (МРР) проверка на подписката за

произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град
Варна, копие от който прилагам.
Съгласно § 1а. от Допълнителните разпоредби на Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление финансовите средства за
извършване на служебни проверки на подписките за местен референдум се осигуряват от
общинския бюджет на съответната община и се предоставят по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Ето защо МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
във вр. с точка 9 от Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г., обн. ДВ, бр.98 от 13.12.2011 г.
да ни бъде предоставена следната информация:

1. Предоставяни ли са средства от бюджета на община Варна по бюджета на
МРРБ за извършената служебна проверка на подписите за местен референдум за
Морската градина и крайбрежната зона на град Варна и в какъв размер?
2. Определен ли е и какъв е определеният размер на средствата по т.1.
3. По каква методика е определен размерът на средствата по т.1. или размерът е
договорен с пряко договаряне?

Моля информацията да ни бъде предоставена на хартиен носител под формата на
преглед на преписката с относимите документи, копие от посочените при прегледа
документи и 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.
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 разкриването на корупция.
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 е без значение дали информацията е служебна и за незабавното й
предоставяне НЕ Е НЕОБХОДИМО СЪГЛАСИЕТО НА ТРЕТИ ЛИЦА. Още повече, че
съгласно чл.31 ал.5 от ЗДОИ не е необходимо съгласието на третото лице, когато то е
задължен субект, какъвто е в случая МРР.
Приложение: Копие на протокол от 07.06.2013г., съставен от ГД„ГРАО“ към МРР.
Гр. Варна, 02.08.2013 г.
С уважение: Юлиян Чолаков

