Чрез господин Димитър Иванов, началник на отдел
„Административно и правно обслужване и собственост“
До Министерски съвет на Република България
е-mail: GIS@government.bg

Във връзка с писмо изх.№ 03.07-67 от 02.08.2016г.
На вниманието на министър-председателя Бойко Борисов
с оглед признаците за злоупотреба чрез разпореждане с публична държавна собственост
ИСКАНЕ
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 поправяне информацията в писмо изх.№ 03.07-67 от 02.08.2016г. в
частта по точки 2 и 3 от заявление вх.№ 03.07-67 от 19.07.2016г.
Правно основание: чл.22 от ЗДОИ и чл.62 от АПК
Уважаеми господин Министър-председател,
С писмо изх.№ 03.07-67 от 02.08.2016г. началникът на отдел „Административно и
правно обслужване и собственост“ Димитър Иванов ни информира, че заявлението е
препратено на Министерство на здравеопазването и Министерство на културата, тъй
като в администрацията на Министерски съвет (МС) не се съхранявала исканата
информация - включително информацията по т.2 и т.3 от заявлението, относно:
- приемани от МС решения на основание чл.6 ал.1 от ЗДС за обявяване на имоти
ИДС за имоти ЧДС в границите на акт за ИДС № 40 от 18.03.1997г., където се намират
сградите на „Морските бани“ и „Калните бани“ на варненския плаж;
- предприети от МС мерки за възстановяването на държавната собственост, в
случай на незаконна продажба на имоти ИДС без решение на МС и евентуално сезиране
от МС на прокуратурата за привличане към отговорност на длъжностните лица.
Търсената със заявлението информация е безспорно обществена – наличието или
липсата на решения и други действия на МС, свързани с разпореждане с имоти
публична държавна собственост, непродаваеми по закон. Очевидно е, че част
препращащото писмо е неточно. Чл.37 ал.2 от ЗДОИ предполага тест за достъпност до
всяка част от исканата информация и предоставянето на тази част от нея, с която
органът разполага. Информацията за решенията и за действията на МС се съхранява
именно в администрацията на МС, а не в Министерството на здравеопазването, нито в
Министерството на културата! Тоест, ако в препращането на точки 2 и 3 от
заявлението няма умисъл, тогава е налице поне очевидна фактическа грешка,
отстранима и по реда на чл.22 от ЗДОИ, и по реда на чл.62 от АПК.
Заявлението цели разкриването на корупционни практики за разпореждане с
публична държавна собственост зад гърба или със съдействието на МС и неговата
администрация, достойни за сезиране и детайлна проверка от прокуратурата.
Ето защо МОЛЯ неточността в писмо изх.№ 03.07-67 от 02.08.2016г. да бъде
поправена по реда на чл.22 от ЗДОИ и/или чл.62 от АПК и МС ни предостави или
откаже изрично информацията по точки 2 и 3 от заявлението.
Гр. Варна, 08.08.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

