До Директора на Областна дирекция на МВР - Варна
Комисар Димитър Димитров

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
от арх. Калина Тодорова Павлова, член на „ОЦОСУР”,
носител на специална награда - приз за изключителна гражданска
смелост в борбата за обществения интерес в България
от журито на „Човек на годината”
адрес: п.код 9002 гр. Варна

ОТНОСНО: предупреждение по чл.56 от Закона за МВР, отправено на 27.10.2011 г. от
полицейски служители към граждани и граждански организации да не навлизат в “частните” имоти
на ТИМ на Алея първа

Уважаеми господин Директор,
На 27.10.2011 г. полицаи са предупредили граждани и граждански организации от Варна да
не навлизат в имоти собственост на „Холдинг Варна” АД, т.е. на ТИМ, намиращи се в гр. Варна,
Алея първа, без знанието и изричното разрешение на техните собственици. Аналогични
предупреждения са били отправени във ІІ РПУ-Варна на 28 и 29 номври 2011 г. С оглед, че казусът
повдига въпроси от надделяващ обществен интерес, които ме интересуват, МОЛЯ на основание
ЗДОИ да ми бъде предоставена на хартиен носител информация по следните въпроси:
1. Какъв е точният текст на отправените предупреждения от МВР към граждани да не
навлизат в територия, намираща се на Алея първа в Морската градина на Варна, считана от
„Холдинг Варна” АД за тяхна частна собственост?
2. Ако предупрежденията от МВР са били адресирани до гражданските организации СОПА,
БДЗП, ОЦОСУР, ГС "Зелена Варна", СНЦ „ОГС” и ПП „Зелените” и техни членове, отнасят ли се
тези предупреждения и за всички останали граждански организации, политически партии и техните
членове, за всички варненци и гости на гр.Варна?
3. Разрешено или забранено е всъщност на гражданите и гостите на Варна да слизат
безплатно по стълбичките в Морската градина през проблемната зона към алеята и плажа или за
всяко преминаване оттам следва да се иска разрешение от ТИМ?
4. Ако „Холдинг Варна” АД не е изпълнил задължението си по чл.38 ал.1 т.2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър да означи с трайни знаци границите на въпросните имоти по Алея
първа, тогава на какво основание се изискват от гражданите ясновидски способности, за да познаят
къде са тези граници и да не ги нарушават?
5. От друга страна на какво основание МВР счита отвоюваната от морето територия спрямо
бреговата линия от 1979 г. за нечия частна собственост, а не за публична изключителна държавна
собственост, в която всеки може да се разхожда свободно, да играе федербал и извършва различни
измервания, например къде точно се е намирала бреговата линия до преди 1979 г.?
Информацията се иска в условията на надделяващ обществен интерес от разкриването й по
смисъла на §1 т.6 от ДР във връзка с чл.13 ал.4, чл.31 ал.5 и чл.37 ал.1 т.2 предл.2 от ЗДОИ и
достъпът до нея не може да се ограничава.

Бланката е изготвена от СОПА, тел. 0888491445

С уважение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
арх. Калина Павлова

