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ОТНОСНО становището на кмета по чл.30 ал.2 изр.1 от ЗПУГДВМС

Уважаеми господин Иван Портних,
На 07.06.2013 г. излезе протоколът с резултатите от извършената от ГД „ГРАО“ към
Министерството на регионалното развитие проверка на подписката за произвеждане на
местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна. С този
протокол кметът разполага служебно. От проверените 32367 записи за коректни са
признати 14854, които са значително повече от една двадесета от гражданите с
избирателни права с постоянен адрес на територията на община Варна, които са не
повече от 290000. В този случай съгласно чл.30 ал.2 изр.1 от Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) постоянните
комисии в общинския съвет и кметът са длъжни да обсъдят предложението за местен
референдум и да представят становищата си не по-късно от три дни преди заседанието на
общинския съвет.
Предложението е общоизвестно. През 2012 г. с новия Общ устройствен план на
Варна бе заличен статутът на крайбрежната зона като зона за отдих и предвидено
застрояването ѝ като зона за обществено обслужване, включително с офиси, хотели,
конгресни центрове и т.н. В тази връзка и с оглед да се съхрани досегът на Морската
градина с морето, да се запази крайбрежната зона като зона за отдих и се избегне
прекомерното ѝ застрояване, предложението е да се проведе местен референдум със
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?
Ето защо МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация
(ЗДОИ) да ни бъде предоставена информация за становището на кмета по чл.30 ал.2
изр.1 от ЗПУГДВМС под формата на устна справка и ни бъде изготвено хартиено
фотокопие от него.

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 ѝ 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 надделяващият обществени
интерес от разкриването на търсената информацията се презюмира, а административният
орган има право да се опита да докаже липсата на обществен интерес. Това означава, че е
без значение дали информацията е служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо
съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 17.10.2013 г.

С уважение: Юлиян Чолаков

