До Централна избирателна комисия
София 1169, пл. „Княз Александър I“ № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
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

Уважаеми господин/госпожо и.д. Председател,
С оглед разпоредбите на Изборния кодекс (обн. ДВ бр.19 от 05.03.2014г.),
Правилника за организацията на дейността на централната избирателна комисия и
структурата и организацията на работа на нейната администрация
(ПОДЦИКСОРНА), Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление (ЗПУГДВМС, изм. и доп. ДВ бр.19 от 05.03.2014г.), и
Закона за нормативните актове (ЗНА), МОЛЯ на основание Закона за достъп до
обществена информация (ЗДОИ) да ни бъде предоставена следната информация:
1.1. Определеният от ЦИК формат и структурираният електронен вид на
списъците за участие на независими кандидати.
1.2. Определеният от ЦИК ред за проверка на списъците за участие на
независими кандидати.
1.3. Актът или актовете, с които ЦИК възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРР.
(Съгласно чл.57 т.35 от Изборния кодекс, обн. ДВ бр.19 от 05.03.2014г. и чл.5 т.43
от ПОДЦИКСОРНА.)
2.1. Определеният от ЦИК формат и структурираният електронен вид на
списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите.
2.2. Определеният от ЦИК ред за проверка на списъците на избирателите,
подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите.
2.3. Определеният от ЦИК ред за проверка на кандидатските листи.
2.3. Актът или актовете, с които ЦИК възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРР.
(Съгласно чл.57 т.36 от Изборния кодекс, обн. ДВ бр.19 от 05.03.2014г. и чл.5 т.44
от ПОДЦИКСОРНА.)
3.1. Определеният от ЦИК (или друг орган) формат и структурираният електронен
вид на подписките за референдуми на национално и местно ниво, граждански
инициативи на национално, европейско и местно ниво, и общи събрания на
населението.
3.2. Определеният от ЦИК (или друг орган) ред за проверка на подписките за
референдуми на национално и местно ниво, граждански инициативи на национално,
европейско и местно ниво, и общи събрания на населението.
3.3. Актът или актовете, с които ЦИК (или друг орган) възлага изпълнението на
ГД „ГРАО“ в МРР.
(Съгласно чл.13, чл.29, чл.51, чл.57 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, изм. и доп. ДВ бр.19
от 05.03.2014г., чл.57 т.35 и 36 от Изборния кодекс, обн. ДВ бр.19 от 05.03.2014г. и
чл.46 ал.2 от ЗНА.)
3.4. В случай, че не ЦИК, а друг е компетентният орган за определяне на
формата, структурирания електронен вид и реда за проверка на подписките за
референдуми на национално и местно ниво, граждански инициативи на национално,
европейско и местно ниво, и общи събрания на населението (т.3.1., 3.2. и 3.3.), моля
заявлението в съответната част да бъде препратено по реда на чл.32 ал.1 от ЗДОИ.
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МОЛЯ информацията да ни бъде предоставена под формата на писмена
справка по смисъла на т.I-9 от Заповед №1472 от 29.11.2011 г. на МФ (обн.ДВ бр.98 от
2011г.) на хартиен носител и копие на съответните издадени от ЦИК (или друг орган)
актове и приложенията към тях на технически носител CD/DVD.
За исканата информация е налице надделяващ обществен интерес. Съгласно
§1 т.5 от ДР на ЗДОИ общественият интерес се презюмира, а административният орган
има право да се опита да докаже липсата на обществен интерес.
ЗАБЕЛЕЖКА: Обръщам внимание, че аналогичните въпроси в предходното
наше заявление до ЦИК с дата 04.03.2014г. се отнасят за периода до тази дата
включително, когато все още е бил в сила отмененият Изборен кодекс, обн. ДВ бр.9
от 28.01.2011 г. ... изм. ДВ бр.66 от 26.07.2013г. Въпросите в настоящото заявление
с дата 07.03.2014г. се отнасят за периода след обнародването на новия Изборен
кодекс с ДВ бр.19 от 05.03.2014г. и съответните промени в ЗПУГДВМС.

Гр. Варна, 07.03.2014 г.

С уважение: .
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. /Юлиян Чолаков/
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