ФОНДАЦИЯ ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Изх.№ 47/16.08.2017
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ
Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Фондация „Програма достъп до информация”, представлявана от Гергана Жулева,
изпълнителен директор
адрес: гр. София, бул.“В. Левски“ № 76, ет.3
ел. адрес: gergana@aip-bg.org

Уважаеми господин Главчев,
На 8-ми август 2017 г. президентът върна за ново разглеждане на основание
чл.101, ал.1 от Конституцията на Република България Закона за изменение и допълнение
на Закона за опазване на околната среда, приет на второ четене от Народното събрание на
27 юли 2017 г. На следващия ден, 9-ти август 2017 г. председателят на парламентарната
комисия по околната среда и водите госпожа Ивелина Василева е направила изявление,
според медийни публикации (напр. в Блиц, Фрогнюз, Гласове), че „Отпадането на
обжалване пред втора инстанция е практика в редица европейски държави". В това
изказване явно се визира втората съдебна инстанция по дела, свързани с оспорването на
административните актове, с които се одобрява оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) на инвестиционни намерения.
В тази връзка моля да ми бъде предоставен достъп до следната обществена
информация:
-

наличното в Народното събрание проучване, изследване, анализ или други
подобни материали, отнасящи се до уредбата в други държави на материята,
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свързана със съдебния контрол върху административни актове за одобряване
на ОВОС, послужило като основа за твърдението на г-жа Василева.
Предпочитаната форма на достъп е копие от съответните материали, предоставено
по електронен път на горепосочения адрес на електронна поща.
Основанието за предоставяне на достъп до исканата информация е чл.41 от
Конституцията, Закона за достъп до обществена информация и Закона за опазване на
околната среда.
В случай, че не разполагате с исканата информация, моля да ме уведомите изрично
за това съгласно чл.33 от ЗДОИ.
В случай, че в законоустановения 14-дневен срок не получа изричен отговор, ще
приема, че такова сравнителноправно проучване/ изследване не е налично в
съхраняваната от Народното събрание документация.

С уважение:

/Гергана Жулева, изпълнителен
директор на ПДИ/
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