Чрез председателя на Общински съвет Варна
До Общински съвет Варна
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
Адрес: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
С подкрепата на
Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – ОЦОСУР
Българско дружество за защита на птиците – БДЗП
Сдружение с нестопанска цел "Обединено гражданско сдружение"
Гражданско сдружение "Зелена Варна"
Гражданско сдружение "Варна диша"
Политическа партия "Зелените"
и др.

Уважаеми господин Председател,
Предлагаме Общински съвет Варна да вземе решения, както и да представи
тези от тях, които е необходимо на съответните централни органи за одобряване и
утвърждаване, с оглед:
1. Да се възстанови официално традиционното име на парка от 1894 г.
„Морска градина“, като за в бъдеще то се отнася за територията от вълнолома
до полигона под спирка Почивка.
2. Паркът с наименование „Морска градина” и статут на паметник на
културата да достига до морето, като включва крайбрежния скат и зоната от
ската до морския бряг.
(Забележка: Въпросът е поставен пред Общински съвет и с искане вх.рег.№
ОС 12000878ВН /24.07.2012 г., но решение по него не е взето.)
3. На крайбрежната алея на Морската градина да има само обекти за
хранене,
увеселителни,
атракционни,
спортно-развлекателни
и
физиотерапевтични услуги - без жилища, ателиета, офиси, молове, хотели,
казина, конгресни центрове и яхтени пристанища.
С новоприетия Общ устройствен план на Варна крайбрежната зона от парк и
зона за отдих за пръв път става обществено обслужваща зона, т.е. строителна
площадка за обикновен градски квартал. От обществен интерес е тази стратегическа
грешка да се поправи икономично, т.е. без произвеждане на местен референдум за
решаването на този изключително важен и болезнен за варненци въпрос - преди или
едновременно с предстоящите избори.
Ето защо предлагаме въпросите да бъдат обсъдени своевременно в
съответните комисии и включени наложително в дневния ред на заседанието на
Общинския съвет през месец октомври 2012г.
Гр. Варна, 24.09.2012 г.

С уважение: . . . . . . /Юлиян Чолаков/

