ДО кмета на община Варна

Във връзка с писмо ДОИ-13000166ВН-001ВН от 31.10.2013г.
по заявление ДОИ-13000166ВН от 17.10.2013г.
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 по реда на чл.22 от ЗДОИ на информацията,
предоставена с писмо ДОИ-13000166ВН-001ВН от 31.10.2013г.

Уважаеми господин Кмет,

Макар и оформено като уведомление по чл.33 от ЗДОИ, с горепосоченото писмо
ни е предоставенa информацията, че кметът на община Варна не е изготвил становище
по чл.30 ал.2 изр.1 от ЗПУГДВМС, тъй като при незабавната (всъщност продължила
около 40 дена) служебна проверка на подписката от ГД „ГРАО“ не се бил установил
необходимият брой подписи, изискуеми по чл.27 ал.1 т.3 от ЗПУГДВМС.
От писмото не става ясно как кметът е стигнал до този погрешен според нас извод.
В протокола на ГД „ГРАО“ е посочен установеният брой коректни и некоректни
записи, но той не съдържа данни за необходимия брой подписи. Освен това в него не е
посочена нито една нередност, нито едно неудовлетворено изискване на закона към
подписката, което означава, че подписката е редовна.
Признатите за коректни 14854 записа са значително повече от изискуемите по
чл.27 ал.1 т.3 от ЗПУГДВМС една двадесета (5%) от „гражданите с избирателни
права, които имат постоянен адрес“ на територията на община Варна по следните
съображения. Числото 14854 е 5% от 297080. Това означава, че ако избирателите са
297080 или по-малко, тогава условието по чл.27 ал.1 т.3 от ЗПУГДВМС е изпълнено.
Случаят е точно такъв. Ако приемем частичните избори за кмет за законни, според
протокола на ОИК от 07.07.2013г. избирателите са 290368, като в това число са
включени и избирателите от допълнителните списъци. Т.е. 290368 = 288464+1823+81.
Тъй като числото 290368 е по-малко от 297080, това означава, че изискването по чл.27
ал.1 т.3 от ЗПУГДВМС е изпълнено и съгласно чл.30 ал.2 кметът е длъжен да обсъди
предложението за местен референдум и представи становище от гледна точка на
обществения интерес.
С оглед гореизложените мотиви, моля по реда на чл.22 от ЗДОИ:
1. Да ни бъде предоставена или отказана поисканата устна справка, като бъде
посочено мястото, където ще бъде предоставена.
2. Моля да ни бъде изготвено копие на кореспонденцията на администрацията на
Община Варна с ГД „ГРАО“ и Общински съвет – Варна по повод местния референдум,
включително копие от документа, определящ необходимия брой подписи, изискуеми по
чл.27 ал.1 т.3 от ЗПУГДВМС.
3. Моля да ни бъде предоставена информация за правното основание кметът да
бездейства по изготвянето на становище по чл.30 ал.2 изр.1 от ЗПУГДВМС.
Гр. Варна, 15.11.2013 г.

С уважение: .
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. /Юлиян Чолаков/

