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ОТНОСНО писмо от „Холдинг Варна“ АД във връзка с проект „Време: Варна
2013г.“, област „Гражданско общество“, Събитие „Събраха над 33 000 подписа за
местен референдум“

Уважаеми господин Ректор,
Обявено е, че проект „Време: Варна 2013г.“ се осъществява от Икономическия
университет, а Община Варна съдейства проектът да добие широка популярност,
като инициативата на двете страни се осъществява по договор за сътрудничество.
В сайта на проекта за събитие „Събраха над 33 000 подписа за местен
референдум“ е публикуван текст с твърдението, че частният инвеститор „Холдинг
Варна“ АД се страхува и не желае да чуе гласа на варненци за прехваления си
проект „Алея първа“, а този глас със сигурност ще бъде „Да на Морската градина до
морето! Не на олигархията, не на мафията, не на ТИМ!“
В тази връзка, както и във връзка с посоченото в уводната статия на проекта
обезверяване на гражданите на Варна по отношение на възможностите си да
въздействат в желана от тях посока върху случващото се в техния град, което
обезверяване се дължи може би именно на ТИМ, МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни
бъде предоставена следната информация:
Получавано ли е в Икономически университет – Варна писмо от „Холдинг
Варна“ АД с изразено недоволство от публикувания на сайта на проект „Време:
Варна 2013г.“ пояснителен текст към номинацията в област „Гражданско
общество“ на събитието „Събраха над 33 000 подписа за местен референдум“.
МОЛЯ информацията да ни бъде предоставена на хартиен носител под формата на
писмена справка по смисъла на точка 9 от Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн.
ДВ, бр.98 от 13.12.2011 г., както и фотокопие от визираното писмо.
При разглеждане на заявлението да се вземе предвид, че информацията се иска
при наличието на надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването
ѝ, тъй като се цели повишаване на прозрачността и отчетността на задължен по
ЗДОИ субект, разкриване на корупция и злоупотреба с обществени средства.
Обръщам внимание, че 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. Това означава, че в случая е без значение дали исканата
информация е служебна и че съгласно чл.31 ал.5 от ЗДОИ за предоставянето ѝ не е
необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 30.12.2013 г.
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