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ОТНОСНО съдбата на жалба-сигнал, доставена в МРР на 10.06.2013 г.

Уважаема госпожо Министър,

Въпросната жалба-сигнал е публикувана на адрес http://sopa.bg/request.php?1892. С
нея инициативният комитет за произвеждане на местен референдум за Морската
градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка е поискал по реда на чл.307
във връзка с чл.302 ал.1 от АПК да бъдат наложени наказания в справедлив размер на
длъжностни лица в ГД „ГРАО“ към МРР за неоснователното забавяне с повече от месец
на иначе незабавната по закон проверка на подписката. Поискано е при определянето на
размера на наказанието да се вземе предвид утежняващото обстоятелство, че това
забавяне направи невъзможно произвеждането на референдума заедно с частичните
избори за кмет на община Варна на 30.06.2013 г. и евентуалното спестяване на
няколкостотин хиляди лева от общинския бюджет. ГД „ГРАО“ неглижира не само
закона, но и десетките хиляди граждани, подписали подписката. Затова е поискано ако
при проверката се установят данни за деяние по чл.282 от НК, тогава по реда на чл.205
ал.2 от НПК да бъде уведомен органът на досъдебното производство. В тази връзка
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:
Данни за хода на проверката по жалбата-сигнал, какви резолюции са поставяни
и какви действия са предприети от министъра на регионалното развитие спрямо
главния директор Иван Гетов и служителите в териториалното звено на ГД „ГРАО”
във Варна, какви актове са издадени и какви административни и административнонаказателни мерки са взети, за да не се повтаря тяхното поведение, неглижиращо
както закона, така и подписите на десетки хиляди граждани; каква е причината за
забавянето, уведомен ли е органът на досъдебното производство.

Информацията да ни бъде предоставена под формата на устна справка по
телефона, писмена справка и копие от цялата преписка. С оглед минимизиране на
разходите по предоставянето, писмената справка и копието на преписката да ни
бъдат предоставени по пощата, записани върху CD/DVD с предпочитани параметри
на записа – сканирани като черно-бял документ (black and white picture or text) с
резолюция от 250 до 300 dpi и запис на данните в tif или евентуално в pdf формат.
При разглеждане на заявлението да се вземе предвид, че информацията се иска
при наличието на надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването
й, тъй като се цели повишаване на прозрачността и отчетността на задължен по
ЗДОИ субект, разкриване на корупция и злоупотреба по служба.
Обръщам внимание, че съгласно §1 т.5 от ДР на ЗДОИ общественият интерес се
презюмира, а административният орган има право да се опита да докаже липсата на
обществен интерес. Това означава, че в случая е без значение дали исканата
информация е служебна и че съгласно чл.31 ал.5 от ЗДОИ за предоставянето й НЕ Е
НЕОБХОДИМО СЪГЛАСИЕТО НА ТРЕТИ ЛИЦА.
Гр. Варна, 26.08.2013 г.
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. /Юлиян Чолаков/

