ДО кмета на община Варна
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

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. 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.
Има се предвид становище на кмета от гледна точка на обществения интерес.
Ето защо МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната относима
към предложението за местен референдум информация:
1. Моля да ни бъде предоставена информация за становището на кмета по чл.30
ал.2 изр.1 от ЗПУГДВМС и ни бъде изготвено хартиено фотокопие от него.
2. В случай, че становище не е изготвено и причина за това е неустановяване на
необходимия брой подписи, изискуеми по чл.27 ал.1 т.3 от ЗПУГДВМС, МОЛЯ в такъв
случай да ни бъде предоставена информация за този брой (число) изискуеми
подписи, както и да ни бъде изготвено копие от документа, с който е определен.
3. 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.

Гр. Варна, 06.12.2013 г.

С уважение: .
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. /Юлиян Чолаков/

