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ОТНОСНО наличието на ОВОС на нова пречиствателна станция за
отпадни води „Златни пясъци“

Уважаеми господин Директор,
МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да ни
бъде предоставена на хартиен носител следната информация:
Постъпвал ли е през последните пет години в РИОСВ – Варна проект за
реконструкция и модернизация на съществуващата или за строителство на нова
пречиствателна станция за отпадни води „Златни пясъци“ и дала ли е РИОСВ –
Варна становище за ОВОС на такъв проект.
Моля да ни бъде предоставено копие от проекта и от становището на РИОСВ.

МОЛЯ информацията да ни бъде предоставена под формата на преглед на
оригинала и копие от проекта за нов ПСОВ и от становището на РИОВС, както и
писмена справка по смисъла на точка 9 от Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г. обн. ДВ,
бр.98 от 13.12.2011г.
С оглед намаляване на разходите по предоставянето, копията от документи да са на
технически носител CD/DVD с предпочитани параметри на записа, както следва:
графична част – оригинални файлове или jpg формат; черно-бели документи формат А4 –
сканирани като черно-бял документ (black and white picture or text) с резолюция от 250 до
300 dpi и запис на данните в tif формат, евентуално в pdf формат. Писмената справка да е
в rtf формат, евентуално pdf формат или на хартиен носител.
При вземането на решение по заявлението да се вземе предвид, че 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, тъй като се цели повишаването на
прозрачността на задължен по ЗДОИ субект, както и разкриването на злоупотреби и
корупция в особено голям размер.
Обръщам внимание, че съгласно §1 т.5 от ДР на ЗДОИ общественият интерес от
разкриването на търсената информацията се презюмира, а административният орган има
право да се опита да докаже противното, т.е. да докаже липсата на обществен интерес.
Това означава, че в случая е без значение дали исканата информация е служебна и
дали представлява „производствена или търговска тайна“, тъй като съгласно чл.31 ал.5 от
ЗДОИ за предоставянето й НЕ Е НЕОБХОДИМО СЪГЛАСИЕТО НА ТРЕТИ ЛИЦА.
Гр. Варна, 04.09.2013 г.

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

