РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА“

ДО
СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА
ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА СОПА, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
ЮЛИЯН АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ
гр. Варна, 9004, бул. „Владислав Варненчик“
№ 133, бл. 40, вх. А, ап. 43
Електронна поща: office@sopa.bg
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА
гр. Варна, 9000,
бул. „Осми приморски полк“ № 43
Относно: Заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94-00104/18.09.2019

г., постъпило

в Министерството на регионалното

развитие и

благоустройството (МРРБ)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОЛАКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с получено в МРРБ заявление за достъп до обществена информация с
вх. № 94-00-104/18.09.2019 г., подадено от Сдружение за оптимизиране на правосъдието
и администрацията – СОПА, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков, Ви
уведомяваме за следното:
По т. 1: В изпълнение на задължението, произтичащо от разпоредбите на Закона
за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
(ЗПУГДВМС),

главна

дирекция

„Гражданска

регистрация

и

административно

обслужване“ (ГД ГРАО) при МРРБ извършва служебни проверки на подписки в
подкрепа произвеждането на национални и местни референдуми, граждански
инициативи и общи събрания на населението.

Критериите по които се извършват проверки на подписки за местен референдум
са определени в ЗПУГДВМС.
При извършване на проверка на подписки в подкрепа на предложение за
произвеждане на местен референдум се спазват разпоредбите на чл. 27, ал. 1, т. 3, чл. 28,
ал. 4 и ал. 6 от ЗПУГДВМС, във връзка с чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република
България.
По т. 2: Писмо с изх. № 08-00-346/04.07.2014 г. на МРРБ с приложен протокол в
изпълнение на Решение № 3434 от 21.05.2014 г. по дело № 2552/2014 г. по описа на
Административен съд – София-град, за извършената проверка на подписка за местен
референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна е изпратено до г-н
Иван Луков, председател на Общински съвет - Варна.
С оглед на това, исканата информация, посочена в т. 2 от заявлението не е
налична в МРРБ, поради което на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до
обществена информация (ЗДОИ), заявлението се препраща на Общински съвет - Варна
за произнасяне по компетентност в тази му част.
По т. 3: Исканата информация е свързана с разкриване на лични данни, като
съгласно чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ законът не се прилага за достъп до лични данни.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94-00104/18.09.2019 г. в МРРБ (за втория адресат).

ЕЛИСАВЕТА КИСЬОВА
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „НОРМАТИВНИ
АКТОВЕ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА“
(На основание Заповед № РД-02-14-953/28.09.2018 г. на
министърa на регионалното развитие и благоустройството,
изменена със Заповед № РД-02-14-1048/27.09.2019 г.)
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