До Министъра на регионалното развитие
Ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 17-19, София 1202
e-mrrb@mrrb.government.bg, VTerziyska@mrrb.government.bg

На вниманието на и.д. директор на дирекция „Правна“
Във връзка с писмо изх. № 94-00-17 и Решение № РД-02-14-223 от 21.03.2016г.
МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, е-поща: office@sopa.bg
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
ОТНОСНО допълване на информацията, предоставена с
Решение № РД-02-14-223 /21.03.2016г. по заявление вх.№ 94-00-17 /08.03.2016г.
Правно основание: чл.22 от ЗДОИ
Уважаема госпожо Министър,
1. По точка 1 и 2 от заявлението.
МОЛЯ да допълните решението за предоставяне на информацията под формата
на 23 + 43 броя pdf файлове на електронен носител CD, с предоставянето ѝ по
заявения предпочитан електронен път. Моля файловете да ни бъдат предоставени на
заявения адрес office@sopa.bg, на адрес julian_cholakov@abv.bg или на друг, посочен
от Вас, електронен адрес.
Мотиви:
Заявената предпочитана форма за достъп до обществена информация (ДОИ) е
предоставяне на исканите копия по електронен път на основание чл.26 ал.1 т.4 от
ЗДОИ (изм. ДВ, бр.97 /2015г., в сила от 12.01.2016г.). Съгласно чл.27 ал.1 от ЗДОИ
органите са длъжни да се съобразят с предпочитаната форма за предоставяне на
ДОИ, освен в случаите, когато за нея няма техническа възможност, свързана е с
необосновано увеличаване на разходите по предоставянето; води до възможност за
неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.
В случая тези хипотези не са налице. Напротив, ще се намалят разходите на време и
средства и за двете страни, тъй като няма техническа пречка файловете да бъдат
предоставени по интернет, ще отпадне и неудобството да се пътува от Варна до
София за получаването на информацията на място в сградата на МРРБ.
2. По точка 3 от заявлението.
МОЛЯ да допълните предоставената информация с данни за:
2.1. Правното и фактическо основание за разпределянето на некоректностите в
подписките по видове и вписването им като критерии в протоколите за служебните
проверки в многобройни различни и дори уникални комбинации.
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2.2. Длъжността и името на лицето или лицата, формулирали конкретните
вписани в протоколите критерии за некоректност, поотделно за всеки протокол от
проверките по точки 1 и 2 от заявлението.
2.3. Правното и фактическо основание за вписването в някои протоколи на два
вида некоректности като общ критерий (критерий от вида 2 в 1) за проверка на
записите в рамките на една и съща подписка, независимо от това дали подписката е
местна или национална, за референдум или за гражданска инициатива. (Примери за
критерии от вида 2 в 1 са точки 3.3., 3.4. и 3.5. от протокола за проверката на
подписката за местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град
Варна от 07.06.2013г., поправен и допълнен на 04.07.2014г.)
Мотиви:
С решението е предоставена информацията, че критериите за всяка служебна
проверка на подписките за национални и местни референдуми и граждански
инициативи са определени в Закона за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС). Наистина, в закона са определени
изискванията към лицата с право да покрепят съответната подписка, но не и
критериите за разпределянето на некоректностите по видове. Именно неясното
законово основание за различното комбиниране на видовете нередности при
посочването им в протоколите на ГД „ГРАО“ като критерии за проверките на
еднотипни подписки – само местни или национални, е поводът за търсенето на
информация по този въпрос.
С точка 3 от заявлението са поискани копия от актовете, с които са определени
критериите за извършените служебни проверки. По подразбиране, всеки от тези
актове съдържа информация за основанието за неговото издаване, както и името, и
длъжността на неговия автор. ЗПУГДВМС не съдържа подобна информация, поради
което моля тя да бъде допълнена.

Гр. Варна, 25.03.2016 г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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