ДО Председателя на
Комисията за защита от дискриминация
kzd@kzd.bg, тел : 02 / 807 30 30
бул. „Драган Цанков“ № 35, гр. София 1125
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
и Емилия Боянова Балчева, тел. 0897 хххххх, emabalcheva@abv.bg
София 1000
ОТНОСНО
съдбата на преписка № 200 от 2013г. на петчленен разширен състав на КЗД за извършена
множествена дискриминация при проектирането на ОУП на община Варна по признаците
„убеждение“, „имуществено състояние“ и „лично и обществено положение“ в полза на
частен интерес, съпътствана и от данни за предполагаема деятелност от общ характер
Уважаема госпожо Председател,
Молим на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да ни
бъде предоставена следната информация:
1. Причината в продължение на 2 години и 2 месеца да няма постановено решение
по преписка № 200 от 2013г. на петчленен разширен състав на КЗД, обявена за решаване
на 11.03.2015г., при положение, че срокът за постановяване на решението е 2 седмици.
2. Длъжността и длъжностната характеристика на лицето или лицата, отговорни
и/или виновни за закъснението по т.1.
3. Информирани ли са и на коя дата са информирани субектите по чл.41 ал.1 от ЗЗД
(Народното събрание и президентът на Република България) за двугодишното
бездействие на членовете на КЗД от техните квоти, участващи в петчленния заседателен
състав, определен от председателя на комисията да разгледа и реши преписка № 200 от
2013г. относно ОУП на община Варна.
4. Извършени ли са проверки за съвместимост и основания за отвод на членовете на
заседателния състав по преписка № 200 от 2013г. Какво са установили проверките.
5. Кой член на заседателния състав от коя квота е.
6. Кога изтича мандатът на КЗД, извършена ли е атестация и информирани ли са
Народното събрание и президентът за работата и професионализма на всеки член на КЗД
от съответните квоти. По какъв начин се контролира забавянето и/или бездействието им
в определени случаи, какъвто е горепосоченият.
Молим да ни бъдат предоставени копия от относимите документи.
Молим информацията да ни бъде предоставена по електронен път на адреси
office@sopa.bg, emabalcheva@abv.bg в JPEG, PDF или друг формат.
При разглеждане 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 повишаването на прозрачността на задължен по ЗДОИ субект,
както и евентуално разкриване на корупционни практики за бавене на производствата в
КЗД в полза на определен частен интерес. Наличието на надделяващ обществен интерес
означава, че е без значение дали исканата информация е служебна и за предоставянето ѝ
не е необходимо съгласието на трети лица.
15.05.2017г.
С уважение:
Юлиян Чолаков
Емилия Балчева

