ДО кмета на община Варна

Във връзка с преписката по заявление вх.№ ДОИ-13000207ВН от 29.11.2013г.
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 решение ДОИ-13000207ВН-001ВН от 12.12.2013г.

Уважаеми господин Кмет,

С горепосоченото решение е предоставен достъп само до част от поисканата
информация с аргумент, че заявителят отправял и въпроси, а чл.26 ал.1 от ЗДОИ не
предвиждал „възможност задължителните субекти да представят информация под
формата на отговори, каквото е част от искането на заявителя“. В тази връзка
посочвам, че след описанието на информацията в отделните точки на заявлението не е
поставен препинателен знак питанка, но и да имаше такъв знак, информацията пак
следваше да бъде предоставена под формата на писмена справка по смисъла на точка 9
от Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г., обн. ДВ, бр.98 от 13.12.2011 г., която заповед е
подзаконов акт по прилагането на специалния ЗДОИ.
Ето защо моля предоставената с решение ДОИ-13000207ВН-001ВН от
12.12.2013г. информация да бъде поправена и /или допълнена по реда на чл.22 от
ЗДОИ под формата на писмена справка с оглед получаване на достъп до цялата,
а не само до част от поискана информация, като се вземе предвид и
обстоятелството, че е налице надделяващ обществен интерес от разкриването и
разгласяването й 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 разкриване на дългогодишни
злоупотреби и корупция във връзка със стопанисването на Морската градина на Варна.
Обръщам внимание, че съгласно §1 т.5 от ДР на ЗДОИ общественият интерес от
разкриването на информацията се презюмира, а административният орган има право да
се опита да докаже противното, т.е. липсата на обществен интерес към съдбата на
Морската градина. Това означава, че в случая е без значение дали информацията е
служебна и за предоставянето НЕ Е необходино съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 13.12.2013 г.

С уважение: .
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. /Юлиян Чолаков/

