До Общински съвет - Бургас
До кмета на община Бургас
До секретаря на община Бургас
council@burgas.bg, g.chanakova@burgas.bg, obshtina@burgas.bg, m.dimova@burgas.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до иформация
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
Уважаеми господин Председател на общинския съвет,
Уважаеми господин Кмет,
Уважаеми господин Секретар,
Съгласно чл.43 ал.3 т.6, предл.2 от ЗМСМА секретарят на общината отговаря за
организационно-техническата подготовка и произвеждането на местните референдуми,
включително за местните референдуми, инициирани с подписка.
С оглед проверката на подписката по чл.29 ал.2 изр.2 от ЗПУГДВМС за наличието
на необходимия брой подписи, изискуеми по чл.27 ал.1 т.3 или ал.2, данните за
изискуемия от закона брой подписи са необходими на инициаторите на етап
организационно-техническата подготовка за иницииране и произвеждане на местен
референдум, за да е известно условието на задачата - какъв брой подписи е необходимо
да бъдат събрани. С оглед, че данните за този брой се променят ежедневно, но
променените данни се съхраняват в Национална база данни „Население“, както и в
Локална база данни „Население“, МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена
следната информация, свързана с дейността и законовите правомощия (права,
задължения и отговорност) на общинския съвет, кмета и секретаря на общината:
1. Данни за статута (район, кметство или друг), както и за акта или актовете, с
които са създадени Териториалните дирекции „Изгрев“, „Зора“, „Освобождение“,
„Приморие“, „Възраждане“ и „Долно Езерово“ в град Бургас. Моля да ни бъдат
предоставени копия от относимите документи.
2. Брой на гражданите с избирателни права и постоянен адрес на територията на
Териториалните дирекции „Изгрев“, „Зора“, „Освобождение“, „Приморие“,
„Възраждане“ и „Долно Езерово“ в град Бургас поотделно за всяка от тях, както и общо
за територията на община Бургас.
3. Брой на гражданите с избирателни права и постоянен адрес извън територията,
но с настоящ адрес на територията, поотделно за всяка от административнотериториалните единици по т.2.
4. Брой на гражданите с избирателни права с постоянен адрес извън територията,
но с настоящ адрес през последните шест месеца на територията, поотделно за всяка от
административно-териториалните единици по т.2.
Моля предоставената ни информация да е актуална към датата на вземане на
решението по чл.28 ал.2 от ЗДОИ. Моля същата да ни бъде предоставена по електронен
път на адрес office@sopa.bg в JPEG, PDF или друг формат.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на надделяващ
обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата информация.
Интересът е налице, тъй като се цели повишаване на прозрачността на задължени по
ЗДОИ субекти в Община Бургас, както и разкриването и предотвратяването на
корупция, незаконосъобразно бездействие и злоупотреба по служба, ограничаващи
правото на гражданите да инициират произвеждането на местни референдуми. Това
означава, че в случая е без значение дали исканата информация е служебна и за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 11.01.2017г.

С уважение: Юлиян Чолаков

