До Министъра на регионалното развитие и благоустройството
Ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 17-19, София 1202
e-mrrb@mrrb.government.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
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 произхода и измененията на методиката за извършването на проверка
на подписка за произвеждане на местен референдум
Уважаеми господин Министър,
Решение № РД-02-14-713 от 01.08.2013г. по описа на МРРБ e подписано от
главния секретар на министерството. To съдържа описание на актуалната тогава
методика, по която ГД „ГРАО“ е извършвала проверка на подписки в подкрепа на
предложение за произвеждане на местен референдум. Логично е впоследствие тази
методика да е претърпяла изменения, поне във връзка с въведеното с ДВ бр.19 от 2014г.,
в сила от 05.03.2014г., изискване в чл.29 ал.1 изр.2 от ЗПУГДВМС за внасянето на
подписката и в структуриран електронен вид. Ето защо, моля на основание ЗДОИ да ни
бъде предоставена информация относно:
1. Произхода, точния текст и автора или авторите на приложната методика за
проверка на подписка, описана в решение № РД-02-14-713 от 01.08.2013г. по описа на
МРРБ, както и копие от административния акт, с който е утвърдена.
2. На подписалия решението главен секретар Климентина Денева ли е
правомощието (правото, задължението и отговорността) относно тълкуването и
правилното прилагане на ЗПУГДВМС чрез изготвената методика за проверка? Главният
директор на ГД „ГРАО“ Иван Гетов участвал ли е при изготяването на методиката?
3. Моля да ни бъдат предоставени копия от всички междинни редакции на тази
методика, включително на актуалната към датата на вземане на решение по настоящото
заявление, както и от актовете за тяхното утвърждаване.
Моля на основание чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ решението по настоящото заявление и
исканата информация да ни бъдат предоставени по електронен път на адрес
office@sopa.bg в JPEG, PDF или друг формат.
За исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй като се цели
прозрачност на задължения по ЗДОИ субект. Това означава, че в случая е без значение
дали тя е служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 15.05.2017г.

С уважение: Юлиян Чолаков

