До председателя на Общински съвет - Варна
zdoi@varna.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
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 съдбата на подписката за иницииране на местен Референдум за
Морската градина и крайбрежната зона на Варна със следните въпроси:
1. Да достига ли паркът „Морска градина“ до морето, като включва изцяло
крайбрежната зона от ската до морския бряг?
2. Да бъде ли крайбрежната зона на град Варна паркова зона за отдих с обекти
за хранене, спорт, атракции и развлечения, но без жилища, ателиета, офиси,
молове, хотели, казина, конгресни центрове и яхтени пристанища?

Уважаеми господин Председател,
МОЛЯ на основание ЗДОИ във връзка чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ да ни бъде
предоставена информация за съдбата на подписката за местен Референдум за
Морската градина и крайбрежната зона на Варна, състояща се от 2757 бланки по
12 реда или общо 33084 реда за записи с подписи, депозирана на три части в
деловодствата на район Приморски и на Община Варна както следва:
Част 1 - на 26 април 2013г. в район Приморски
2609 бланки с номера от 1 до 2609, общо 31308 реда
Част 2 - на 29 април 2013г. в Община Варна
104 бланки с номера от 2610 до 2713, общо 1248 реда
Част 3 - на 14 май 2013г. в Община Варна
44 бланки с номера от 2714 до 2757, общо 528 реда
МОЛЯ да ни бъде предоставена информация за местонахождението на
оригиналите на бланките от трите части на подписката, за условията на съхранението
им, за предпазните мерки против кражба и/или унищожаване, за броя, длъжностните
характеристики и размера на отговорността на лицата, отговарящи за безопасното
съхранение, за реда за достъп до оригиналните бланки и до документите в
административната преписка, за броя, длъжностните характеристики и размера на
отговорността на лицата, имащи такъв достъп.
МОЛЯ информацията да ни бъде предоставена по електронен път на адрес
office@sopa.bg или на друг интернет адрес, в JPEG, PNG, PDF или друг формат.
Информацията ни е нужна, за да си съставим собствено мнение за
законосъобразността и целесъобразността на относимите действия на сегашния
Общински съвет – Варна и неговия председател, както и за приемствеността на тези
техни действия с относимите действия на техните предшественици, с оглед
наличието на безспорен обществен интерес към инициативата за провеждането на
местен референдум за крайбрежната зона, подкрепена от десетки хиляди варненци.
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МОЛЯ при разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на
надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата
информация. Това означава, че в случая е без значение дали информацията е служебна и
за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Общественият интерес е налице, тъй като се цели повишаване на прозрачността и
отчетността на задължен по ЗДОИ субект, както и разкриването и/или
предотвратяването на корупция и злоупотреба по служба и с власт. Предпоставка за
такова съмнение са признаците за приемствена немотивирана обструкция на
референдума чрез продължаващото вече четвърта година бездействие от два общински
съвета и няколко техни председатели по процедурата на тази обществена инициатива,
предвидена по закон да приключи за няколко месеца.
Особено искане:
Тъй като не разполагаме с данни за смяна на адвокатите – довереници на
предходния и настоящия състав на общинския съвет, МОЛЯ председателят на
Общинския съвет господин Тодор Балабанов да извърши проверка дали техните
процедурни действия в съдебните дела и при прокурорските проверки са в изпълнение
на неговите указания или са мотивирани от друг интерес, в разрез с интереса на
десетките хиляди, подкрепили подписката.

Гр. Варна, 08.06.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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