До Министъра на регионалното развитие
Ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 17-19, София 1202
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308,
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445

ОТНОСНО част от дейността на ГД „ГРАО“ към МРР

Уважаема госпожо Министър,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:
1. Откога господин Иван Гетов заема длъжността главен директор на ГД „ГРАО“
към МРР. На какво основание и все още ли я заема. Кои са неговите предшественици.
2. Колко и какви подписки за местен референдум и местна гражданска
инициатива са били разгледани от ГД „ГРАО“ и нейните териториални звена след
12.06.2009г.
3. Имало ли е за периода след 12.06.2009г. до датата на предоставяне на
информацията алгоритъм, методика, указание, процедурни правила или нещо друго
подобно за извършването на служебна проверка на подписки по ЗПУГДВМС и
Изборния кодекс и обективирани ли са те в писмен или вербален акт. Моля да ни бъде
изготвено копие от съответния акт или съответните актове.
4. Извършва ли се и по какъв начин се извършва на практика съпоставката между
броя на проверените коректни записи в подписките с броя на изискуемия по закон
минимален брой коректни записи в случаите на извършване на служебни проверки на
подписки по ЗПУГДВМС и Изборния кодекс.
5. Кой и по какъв алгоритъм, методика и т.н. (виж т.3) е извършил служебната
проверка на всяка отделна подписка от подписките по т.2 – ГД „ГРАО“ при МРР или
съответното териториално звено?

Информацията да ни бъде предоставена под формата на писмена справка и
копие от относимите документи на технически носител CD/DVD в PDF или TIF
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, 09.10.2013 г.
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. /Юлиян Чолаков/

