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Във Варна шест неправителствени организации събраха над 30 хиляди подписа в
подкрепа на провеждането на референдум за Морската градина и крайбрежната
зона. Подписката беше внесена в деловодстгвото на общината.

От Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за
Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка

Една от най-важните граждански прояви за 2013г. е инициирането на подписка с
предложение за произвеждане на местен референдум за Морската градина и
крайбрежната зона на град Варна.
През 2012 г. с новия Общ устройствен план на Варна е заличен статутът на
крайбрежната зона като зона за отдих и е предвидено застрояването ѝ като зона
за обществено обслужване, включително с офиси, хотели, конгресни центрове и
т.н.
След подробни обсъждания как да се съхрани досегът на парка с морето, да се
запази крайбрежната зона като зона за отдих и се избегне прекомерното й
застрояване, няколко неправителствени организации взехме решение да
стартираме подписка, с която да предложим на варненци да се проведе местен
референдум 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?
За целта бе съставен инициативен комитет от членове на Сдружение за
оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА и други изявени дейци
на гражданското общество на Варна с моралната подкрепа на неправителствените
организации ОЦОСУР, БДЗП, СНЦ "Обединено гражданско сдружение", ГС
"Зелена Варна", ГС "Варна диша" и партия "Зелените".
Подписката започна на 27.01.2013г. Въпреки студеното време, десетина от найактивните граждани събираха подписи неуморно и безплатно по няколко часа
почти всеки ден и заедно с останалите знайни и незнайни доброволци за три
месеца успяха да съберат над 33000 подписа за местен референдум с три имена,
ЕГН и адрес - нещо, което дотогава не е правено във Варна, нито в който и да е
областен град.
Важно е да се отбележи, че тогавашният кмет на общината Кирил Йорданов
отмина с мълчание изричното искане на инициативния комитет да бъдат
определени места вътре в сградите публична общинска собственост, където да се
събират подписи на закрито. Това неминуемо щеше да доведе до събирането на
още по-голям брой подписи, тъй като естествено полагането на подписи на
закрито е значително по удобно при неблагоприятни атмосферни условия.
Подписката беше подкрепена и от немалко собственици на търговски обекти,
които предоставиха възможност да бъдат събирани подписи от техните клиенти.
Инициативният комитет благодари на всички доброволци и собственици на
търговски обекти, без чиято неоценима помощ не би било възможно да се съберат
толкова много подписи.

Някои пояснения
Съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, местен референдум в община Варна може да се инициира и
произведе по предложение на кмета на общината, по искане на поне 11 общински
съветници или по инициатива на гражданите чрез подписка. Тъй като първите две

възможности отпаднаха поради нежелание на институциите да се възползват от
даденото им от закона право, стана ясно, че е време гражданите да вземат
думата.
При подписка местен референдум се произвежда задължително, ако се подпишат
с ЕГН и адрес не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права на
територията на общината. На последните избори за общински съвет през 2011г. те
са били 285396. На частичните избори за кмет на 30.06.2013г. и 07.07.2013г. те са
били съответно 289634 и 289578. Това означава, че за задължително
произвеждане на местен референдум са необходими не повече от 29000 коректни
записа в подписката.
Ако се съберат една двадесета или 14500 подписа, тогава решението дали да се
произведе референдум се обсъжда публично от гледна точка на обществения
интерес и се гласува от общинския съвет. Изпълнението на решението, прието с
местен референдум, се организира от кмета на общината.
Референдумът се печели, ако с „да“ гласуват повече от половината от
участвалите в референдума и избирателната активност е не по-ниска от тази на
последните избори за общински съвет през 2011г., т.е. не по-ниска от 49,98%.

Трудна победа на гражданите
В случая са предадени 2757 попълнени бланки с по 12 реда, което прави 33084
записа. ГД „ГРАО“ към МРР е проверила 32367 записи. От тях са признати за
коректни само 14854, но и те са достатъчни да задължат кмета да представи
официално становище, а общинския съвет да обсъди публично предложението с
въпросите за референдума и да го гласува.
Победата се състои в това, че становището на кмета и публичното обсъждане
дали да има местен референдум следва да са именно от гледна точка на
обществения интерес, а не на интереса на частния инвеститор „Холдинг Варна“,
който се страхува и не желае да чуе гласа на варненци за прехваления си проект.
А този глас със сигурност ще бъде „Да на Морската градина до морето! Не на
олигархията, не на мафията, не на ТИМ!“
За съжаление, в продължение на няколко месеца кметът Иван Портних и
председателят на общинския съвет Иван Луков не дават ход на публичното
обсъждане, а сякаш чакат съдът да ги задължи да го сторят.

ВИЖ ОЩЕ:
http://sopa.bg/news.php?extend.167
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Увеличи снимката

Още събития от "Гражданско общество"

Вижте всички

Факелно шествие в чест на Васил Левски
Оценка:
(2.736)19 февруари 2013

Варненци отново на протест
Оценка:
(2.571)14 юни 2013

“Да изчистим България за един ден”
Оценка:
(2.333)21 април 2013

Над 60 хиляди варненци на протест
Оценка:
(2.316)03 март 2013

Варненци – най-активни на втория национален протест
Оценка:
(2.313)24 февруари 2013

Събраха подписи за местен референдум
Оценка:
(2.263)26 април 2013
Партньори на проекта

с нас може да се свържете и на:
Адрес
гр. Варна
бул. Княз Борис I 77
Телефон
0882 164 609
Илко Тодоров
email: info@vremevarna.eu
или чрез Формата за контакти
Партньори по програми за корпоративна социална отговорност
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