До Президента на Република България
priemna@president.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 Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445
ОТНОСНО съдбата на предложението на СОПА за радикална антикорупция
вх.№ 63-00-74/07.08.2018г.
Уважаеми господин Президент,
Според последния отговор в интервюто Ви за предаването „Панорама“ по БНТ на
08.12.2018г., доверието към Вас се дължи на факта, че изговаряте истината. Заявявате,
че докато това доверие е функция на истината, ще изпълнявате и ще останете верен на
своя дълг.
Уверявам Ви, че за доверието към Вас, за демокрацията, за Вашия дълг и за
Вашето лично достойнство, правенето е много по-важно от говоренето. Прав сте, че е
неприемливо съглашателството и единението на държавния глава с когото и да е в
името на корупционния комфорт и на гърба на българските граждани.
В интервюто корупцията по високите етажи на властта е спомената 7 пъти като
основен проблем. Тогава защо очаквате лицемерните по подразбиране визии за справяне
с този проблем на неговите ползватели – ръководствата на БСП, ГЕРБ и др. партии, а
подминавате автентични предложения на граждани и неправителствени организации за
бърза и радикална антикорупция, каквото е нашето от 07.08.2018г.? Защо експертите Ви
от юридическия екип в Администрацията на Президента се боят от пряк диалог?
Ето защо и във връзка с основната ни дейност да подпомагаме оптимизирането на
администрацията, моля на осн. ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:
1. Данни има ли решение по чл.1 ал.2 и чл.108 ал.1 от АПК по адресираното до
Президента на Република България предложение на СОПА за радикална антикорупция
вх.№ 63-00-74/07.08.2018г., както и за неговото съдържание. Данни за изпратен по
пощата или по електронната поща отговор, адресиран до сдружението – подател СОПА.
2. Копие от цялата входяща, изходяща и вътрешноведомствена кореспонденция и
от всички документи по преписката по предложението по т.1.
3. Копие от баджовете (личните идентификационни отличителни знаци) на
длъжностните лица в Администрацията на Президента, участвали по задължение или с
правомощия да участват при разглеждането, обсъждането и преценката за
основателност, целесъобразност и приложимост на предложението по т.1., както и
данни за техните длъжности, ако нямат служебни баджове.
Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация,
включително копията от относимите документи, да ни бъдат предоставени по
електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf или друг електронен формат.
МОЛЯ при вземане на решение по заявлението да бъде съобразено, че за
предоставянето и разгласяването на исканата информация е налице надделяващ
обществен интерес поради целяното повишаване на прозрачността на задължената по
ЗДОИ Администрация на Президента, както и разкриването на недопустимо нехайство
или корупционно мотивирани практики за неглижиране и замитане на рационални идеи
от значение за цялото общество. Това означава, че е без значение дали търсената
информация е служебна, налице ли са хипотезите на чл.13 ал.2 от ЗДОИ, и че за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 11.12.2018г.
С уважение: Юлиян Чолаков

