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

ОТНОСНО разрешения за строеж на кабелна мрежа

Уважаеми господин Кмет,
Във връзка с наличието на данни, че в с. Млада гвардия, община Ветрино се
изгражда въздушна кабелна мрежа за интернет, МОЛЯ на основание Закона за достъп до
обществена информация (ЗДОИ) да ни бъде предоставена следната информация:
1. Изгражда ли се фактически в село с. Млада гвардия, община Ветрино въздушна
кабелна мрежа за интернет и от кого.
2. Издадено ли е разрешение за строеж за такава мрежа и ако да, на коя дата и в чия
полза. Моля да ни бъде предоставено фотокопие от него.
3. В случай, че е издадено разрешение за строеж, кога е подадено искането за това,
представен ли е инвестиционен проект към искането и на коя дата.
4. В случай, че разрешение за строеж не е издавано, предприети ли са и какви мерки
са предприети от администрацията на община Вeтрино за премахване на незаконното
строителство.

МОЛЯ информацията да ни бъде предоставена на хартиен носител под формата
писмена справка по смисъла на точка 9 от Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г. обн. ДВ,
бр.98 от 13.12.2011г. на копие от съответните документи.
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.
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, 28.08.2013 г.
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. /Юлиян Чолаков/

