До Председателя на Държавна агенция „Архиви“
ул. „Московска“ № 5, 1000 град София
daa@archives.government.bg, delovodstvo@archives.government.bg, sofia@archives.government.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 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 ценността и съхраняването в Държавна агенция „Архиви“
на документалния фонд в ГД „ГРАО“ към МРРБ,
свързан с подписки и проверки на подписки за произвеждане на местен референдум
Уважаеми господин Председател,
Съгласно § 1 т.8 от ДР на ЗНАФ, „Документален фонд“ на държавна организация е
съвкупността от документите, образувана при осъществяването на нейната дейност. Явни или
поверителни, те подлежат на краткосрочно, дългосрочно или постоянно запазване,
независимо дали са създадени от нея или са постъпили отвън в процеса на дейността ѝ. В
тази връзка, моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:
1. Представляват ли ценни документи по смисъла на ЗНАФ протоколите, съставяни
в ГД „ГРАО“ към МРРБ при проверка на подписки за произвеждане на местен референдум,
както и създадените или постъпилите отвън необходимо-присъщи за процедурата
съпровождащи документи и съхраняват ли се такива документи в агенцията (ДАА).
2. Подлежат ли на унищожаване документите по т.1 и по какъв ред – с или без акт за
унищожаване, утвърден от ръководителя на институцията и изпратен за сведение в
съответния държавен архив екземпляр от утвърдения акт.
3. Описани ли са документите по т.1 в проекта на списък с видовете документи в
МРРБ и сроковете за тяхното съхранение, представен за разглеждане на ЕПК (експертнопроверочна комисия) към ДАА на централно, регионално или местно ниво, преди
окончателното му одобряване от ръководителя на институцията и утвърждаването му от
ръководителя на държавния архив.
4. Съхраняват ли се в ДАА документи от инициирането и развитието на първата
подписка за иницииране на местен референдум в страната.
5. Съхраняват ли се в ДАА документи от инициирането и развитието на първата
подписка за иницииране на местен референдум в страната в община с административен
център голям град, с население над 300 000 души и районно деление.
Моля да ни бъдат предоставени копия от относимите документи.
Моля решението и исканата информация, включително копията от документи, да ни
бъдат предоставени по електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf или друг формат.
При наличието на правнозащитени лични данни или други тайни, същите да бъдат
заличени, за да ни бъде предоставена останалата част от исканата информация.
За исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй като се цели
прозрачност на задължена по ЗДОИ администрация и разкриването на корупционно
мотивирани референдумни манипулации и злоупотреби с контролираните от МРРБ и
ГД „ГРАО“ данни в НБД „Население“. Това означава, че е без значение дали исканата
информация е служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 10.05.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

