До и.д. председател на Български институт по метрология (БИМ)
София 1040, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 Б
във връзка с Ваше писмо изх.№ 34-00-50 от 05.09.2013 г.
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес за кореспонденция: бул.„Владислав Варненчик“ №133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО вземане на решение по заявлението без да се иска съгласие
от трети лица

Уважаема госпожо Председател,
С горепосоченото писмо главният секретар на БИМ ни уведоми, че след като
заявлението ни беше препращано на ДАМТН, сега срокът за предоставянето ще бъде
удължен с още 14 дни на основание чл.31 ал.1 от ЗДОИ, т.е. за да бъде поискано
съгласието на трети лица. Това е съществено нарушение на определената в ЗДОИ
процедура не само във връзка с необоснованото забавяне.
Както в първоначалното заявление, така и в настоящото писмо обръщам специално
внимание, че информацията за електромерите се иска при наличието на надделяващ
обществен интерес от разкриването и разгласяването й по смисъла на §1 т.5 и 6 от ДР на
ЗДОИ, тъй като се цели разкриване на злоупотреби и корупция в особено голям размер.
Интересът е безспорен, тъй като информацията се отнася до възможности за
злонамерено дистанционно манипулиране на електромерите, за които предполагаме, че
БИМ не желае да бъдат прикривани. Освен това съгласно §1 т.5 от ДР на ЗДОИ
наличието на обществен интерес се презюмира. Наистина, органът има право да се
опита да докаже липсата на обществен интерес, но в случая с електромерите е очевидно,
че това би било непосилна задача. И тъй като съгласно чл.31 ал.5 предл.2 от ЗДОИ за
предоставянето на информация с надделяващ обществен интерес не е необходимо
съгласието на трети лица, удължаването на срока с 14 дни е неоснователно.
Ето защо МОЛЯ органът или лицето по чл.28 ал.2 от ЗДОИ да вземе незабавно
решение за предоставяне или отказ от предоставяне на исканата информация без да го
съобразява с евентуалния отказ на трети лица, за да не дава по този начин повод за
подаването на жалба до съда.
Обръщам внимание, че искането по реда на чл.22 от ЗДОИ от 23.08.2013г. е
подадено от Юлиян Чолаков като представител на СОПА, но не и като физическо лице.
Гр. Варна, 14.09.2013 г.

С уважение: .
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. /Юлиян Чолаков/

