ДО Областния управител на област Варна
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

ОТНОСНО вида собственост и статута на крайбрежната алея с оглед
установената нужда от спешни инжекции на бетон

Уважаеми господин Областен управител,
Според статията от 22.08.2013г. „Общината укрепва крайбрежния път с
инжекции бетон“ (http://www.narodnodelo.bg/news.php?news=76963),
„Крайбрежната алея на Варна има нужда от спешни инжекции на бетон, за да бъде
укрепена. Това е установила проверка на място от общински специалисти, които
подготвят спешни мерки. Според тях най-важно е да се запълнят каверните, отворени в
основата на крайбрежния път, който е сериозно натоварен с автомобилен трафик през
лятото. ... Засега не е ясно кога и с колко средства ще започнат ремонтните работи.
Решение за начало на укрепването се чака до дни.“
Според общинската администрация обаче има противоречие - по Закона за
общинската собственост, ПУП и ОУП на гр.Варна крайбрежният път (алея) е улица,
публична общинска собственост, а по данни от кадастралната карта теренът е държавна
собственост.
В тази връзка МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация да
ни бъде предоставена на хартиен носител следната информация:
1. Вид собственост върху крайбрежната алея - дамба на Варна - общинска, държавна или
друг вид и правно основание. Моля да ни бъде изготвено копие от акта за собственост.
2. Статут на крайбрежната алея - дамба на Варна с оглед трафика – дали е път
(автомобилен) или алея (пешеходна), или друг.
3. Статут на крайбрежната алея или крайбрежния път по смисъла на чл.3 от Закона за
пътищата - дали е републикански път (кой клас) или местен (общински или частен).
4. По чия инициатива и с чии средства следва да бъде ремонтирана и поддържана
крайбрежната алея - със средства от общинския или държавния бюджет, или на концесионера.

Моля информацията да ни бъде предоставена под формата на писмена справка по
смисъла на точка 9 от Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г., обн. ДВ, бр.98 от
13.12.2011г. и фотокопие на относимите документи.
Гр. Варна, 05.09.2013 г.

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

