До Централна избирателна комисия
пл. „Княз Александър I“ №1, София 1169, cik@cik.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
и Искане по чл.256 от АПК
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК 176143308, office@sopa.bg, чрез Юлиян Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Относно съдбата на предложение вх.№ МР-23-2 от 26.05.2017г. за анализ на проблем
и предложение до Народното събрание за усъвършенстване на ЗПУГДВМС
Уважаеми госпожи и господа Членове на ЦИК,
С горепосоченото предложение вх.№ МР-23-2 от 26.05.2017г. по описа на ЦИК, с
оглед, че съгласно чл.10 от Конституцията изборите, националните и местните
референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с
тайно гласуване, а съгласно § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, същият е „свързан нормативен
акт“ по смисъла на чл.57 ал.1 т.1 от Изборния кодекс, на основание чл.107 и сл. от АПК
във връзка с чл.57 ал.1 т.47 от ИК, предложихме на ЦИК да анализира конкретен проблем
в ЗПУГДВМС и внесе в Народното събрание предложение за неговото решаване, с което
да допринесе за усъвършенстването на изборното законодателство.
Става въпрос за уточняване и прецизиране на разпоредбите на ЗПУГДВМС в частта
за местните референдуми, с които са определени 7 кръга лица с избирателни права с
променящ се ежедневно брой и състав при ежедневното актуализиране на данните в
НБД „Население“.
На 21.09.2017г. около 11:20 часа госпожа Екатерина Благоева от деловодството на
ЦИК ни обясни по телефона, че преписката по предложението е прекратена с резолюция
на председателя на ЦИК още в деня на постъпването ѝ на 26.05.2017г., но отговор по реда
на АПК няма да получим. В тази връзка, МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни предоставите
следната информация за движението по преписката и съдбата на горепосоченото
предложение, която да е актуална към датата на предоставянето ѝ:

Резолюции, писма, актове и копия от тях.
Моля информацията да ни бъде предоставена по електронен път на адрес
office@sopa.bg. Искането е по реда на ЗДОИ, тъй като не сме страна в производство по
издаване на индивидуален административен акт по смисъла на АПК.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на надделяващ
обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата информация. Интересът
е налице поради целяното повишаване на прозрачността на задължената по ЗДОИ ЦИК и
разкриването на корупция и злоупотреба по служба при организацията на работата по
разглеждането на постъпващите сигнали и предложения. Това означава, че е без значение
дали исканата информация е служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието
на трети лица.
Моля настоящото заявление да се счита и за искане по чл.256 във връзка с чл.118
ал.1 от АПК за вземане и съобщаване на решението по предложението с вх.№ МР-23-2 от
26.05.2017г.
Гр. Варна, 21.09.2017г.

С уважение: Юлиян Чолаков

