ДО кмета на община Варна
Във връзка с вх.№ ДОИ 1300016 /28.01.2013г.
ИСКАНЕ
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. 0888491445,
ОТНОСНО допълване на информацията, предоставена съгласно
решение изх.№ ДОИ 13000016ВН-001 /07.02.2013г. на Община Варна
Уважаеми господин Кмет,
Със заявление вх.№ ДОИ 1300016 /28.01.2013г. поискахме на основание Закона
за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да ни бъде предоставена под формата на
писмена справка следната информация:
1. Съществува ли в град Варна парк с официално наименование „Морска
градина“ и в какви граници?
2. Съществува ли в град Варна парк с официално наименование „Приморски
парк“ и в какви граници?

В предоставената ни на 11.02.2013 г. справка е посочено, че „В Общия градоустройствен план от 1982 г. - Територията на парка от Вълнолома до строителните
граници на града (хотелите „Бриз”) е дефинирана като ПРИМОРСКИ ПАРК”.
Посочено е също, че в актовете, публикувани в ДВ, бр.41 /1993г. и ДВ, бр.4 /1995г.
„историческото ядро на Морската градина е обявен(о) за паметник на градинското и
парковото изкуство с контактната й зона, с описани граници”.
МОТИВИ за искането за допълване на предоставената информация:
По точка 1. От отговора в справката стават ясни границите (очертанията) и
статутът на историческото ядро на Морската градина към 1995 г., без да е посочена
ситуацията с тази част от парка към настоящия момент през 2013г.
Въпросът обаче не касае границите (очертанията) на историческото ядро на
Морската градина към 1995г., а се отнася за съществуването, официалното
наименование и границите (очертанията) на цялата Морска градина към 2013 г.
По точка 2. От отговора стават ясни границите на Приморски парк в
направление север – юг към 1982 г., без да са посочени самите граници (очертания).
Въпросът обаче не касае границите на Приморски парк в направление юг - север
към 1982 г., а се отнася за съществуването, официалното наименование и границите
(очертанията) на целия Приморски парк към 2013 г.
Ето защо МОЛЯ по реда на чл.22 от ЗДОИ, т.е. без заплащане на
допълнителни разходи, да ни бъде предоставена и тази част от информацията,
разрешена за предоставяне с решение изх.№ ДОИ 13000016ВН-001ВН /07.02.2013г.
С оглед изчерпателност, МОЛЯ информацията по т.1 и т.2 да бъде допълнена и с
отговори на следните относими въпроси:
По точка 1. Кога и въз основа на какъв акт се появява за първи път официалното
наименование на парка „Морска градина”, променяно ли е то, евентуално кога, по чия
инициатива и с какъв акт или с какви актове е променяно и какъв е редът за неговото
официално възстановяване?
По точка 2. Кога и въз основа на какъв акт се появява за първи път официалното
наименование „Приморски парк”, променяно ли е то, евентуално кога, по чия
инициатива и с какъв акт или с какви актове е променяно?
Гр. Варна, 12.02.2013 г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

