До Министъра на регионалното развитие
Ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 17-19, София 1202
Във връзка с решение № РД-14-1021/25.10.2013г.
по заявление вх.№ 94-00-71 от 10.10.2013г.
ИСКАНЕ
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
поправяне и /или допълване на информацията на основание чл.22 от ЗДОИ

Уважаема госпожо Министър,

МОЛЯ предоставената ни с решение № РД-14-1021/25.10.2013г. информация да
бъде поправена / допълнена по реда на чл.22 от ЗДОИ, както следва:
По т.2. от заявлението:

МОЛЯ да ни бъдат предоставени копия от протоколите за проверките на
подписките за посочените в писмо № РД-14-1021/25.10.2013г. местни референдуми и
граждански инициативи, на технически носител CD/DVD в PDF или TIF формат.

По т.4. от заявлението:

МОЛЯ да ни бъде предоставена информация извършва ли се от ГД „ГРАО“
и нейните териториални звена и по какъв начин се извършва при проверката
постоянната съпоставка между броя на проверените коректни записи в
подписките и броя на изискуемия по закон минимален брой коректни записи в
случаите на извършване на служебни проверки на подписки по ЗПУГДВМС.
ГД „ГРАО“ или друг орган и кой орган на какво правно основание определя
„необходимия брой подписи, изискуеми по чл.27, ал.1, т.3 или ал.2 от ЗПУДВМС“.
Мотиви за искането: Съгласно чл.29 ал.2 изр.2 от ЗПУГДВМС ГД „ГРАО“ трябва
да разполага с числото, определящо „необходимия брой коректни записи, изискуеми
по чл.27, ал.1, т.3 или ал.2“, за да може да преустанови проверката, когато то бъде
достигнато и да състави протокол. Протоколът трябва да съдържа непременно
числото на този изискуем по закон минимален брой коректни записи, тъй като то е
единственото законно основание за преустановяване на проверката и съставяне на
протокол.
Според закона, коректността на 100% от записите се проверява само тогава,
когато подписката не съдържа изискуемите по чл.27 ал.1 т.3 или ал.2 от ЗПУГДВМС
коректни записи. Дори и в този случай обаче е необходимо числото на изискуемия
брой записи да бъде известно на ГД „ГРАО“, за да се знае, че то не е достигнато при
проверката на наличните записи. И за да бъдат ясни резултатите от проверката, и в
този случай това число трябва задължително да бъде вписано в протокола.
Според писмото на МРР РД-14-1021/25.10.2013г., преценката за наличието на
условията по чл.27 ал.1 т.3 или ал.2 от ЗПУГДВМС, а съответно и вземането на
решение за произвеждане на местен референдум, е в правомощията на общинския
съвет. За своята преценка обаче общинският съвет се базира на данните в протокола
от ГД „ГРАО“ за действителния брой на коректните записи, за да ги сравни с
изискуемия по закон минимален брой коректни записи, представляващи 1/20 или 1/10
от броя на гражданите с избирателни права и постоянен адрес в съответната община
Тези данни така или иначе следва да бъдат предоставени на общинския съвет от
ГД „ГРАО“ и най-подходящият начин за това е именно протоколът.

Гр. Варна, 09.11.2013 г.

С уважение: .
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. /Юлиян Чолаков/

