ДО кмета на община Варна
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
От Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445,
лично и като представляващ
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, office@sopa.bg
Адрес: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

ОТНОСНО задание за устройството на територията на Морската градина и
крайбрежната зона на град Варна

Уважаеми господин Кмет,
МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да ни бъде
предоставена информация относно „ЗАДАНИЕ за Устройството на територията на
Морската градина и Северната крайбрежна зона на гр. Варна (ПРИМОРСКА ЗОНА)
Варна, май-юни 1998 г.”, част от което може да се види и на адрес
http://sopa.bg/request.php?1807 , както следва:
1а. Приемано ли е през годините с решение на Общинския съвет Варна задание за
Устройството на територията на Морската градина и/или крайбрежната зона на гр.Варна, от
коя дата или от кои дати са решенията?
1б. Одобрявано ли е със заповед на кмета подобно задание, на коя дата или кои дати?
1в. Моля да ни бъде разрешено да прегледаме всички относими документи и да
посочим от кои да ни бъдат изготвени копия и на какъв носител.
2а. Наличен ли е в Община Варна документ, озаглавен „ЗАДАНИЕ за Устройството на
територията на Морската градина и Северната крайбрежна зона на гр. Варна (ПРИМОРСКА
ЗОНА) Варна, май-юни 1998 г.”?
2б. В случай, че е наличен, моля да ни бъде разрешено да го прегледаме ведно с
приложенията към него, за да посочим от коя негова част да ни бъдат изготвени копия на
хартиен носител или на технически носител с предпочитани параметри на записа –
сканиране като черно-бял документ (black and white picture or text) с резолюция от 250 до 300
dpi и запис на данните в tif формат.

Информацията се иска при наличието на надделяващ обществен интерес от
разкриването и разгласяването й по смисъла на §1 т.5 и 6 от ДР на ЗДОИ във връзка с
чл.13 ал.4, чл.31 ал.5 и чл.37 ал.1 т.2 от ЗДОИ, тъй като се цели повишаване на
прозрачността на задължен по ЗДОИ субект, както и разкриване на прикривани
злоупотреби и корупция с щети на държавата над 100 млн. лева според нас само по
отношение на крайбрежната зона. Това означава, че е без значение дали информацията е
служебна и за незабавното й предоставяне не е необходимо съгласието на трети лица.
Обръщам внимание, че общественият интерес от разкриването на информацията за
проектите и РС в Морската градина не следва да се доказва. Съгласно §1 т.5 от ДР на
ЗДОИ общественият интерес се приема за наличен по подразбиране, а административният
орган има право да се опита да докаже противното.
Гр. Варна, 25.01.2013 г.

С уважение: Юлиян Чолаков

