ДО кмета на община Варна
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Александър ВенциславовХристов,
Адрес за кореспонденция:
Варна 9010
и
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес за кореспонденция: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО получаването и усвояването от Община Варна на 100 000 лв.
за изследване на проблем, свързан с изграждането на паркоместа в
периферията на Морската градина.

Уважаеми господин Кмет,
По данни от 12.08.2013г., www.moreto.net/novini.php?n=220562&cmt_id=189845,
„Община Варна обмисля варианти за изграждане на паркоместа в периферията на
Морската градина. Местата ще бъдат 500, разположени по протежението на бул. „Княз
Борис I”, информира кметът Иван Портних. Той уточни, че Европейската банка за
възстановяване и развитие ще предостави 100 000 лв. за обстойно изследване на
проблема.“
В тази връзка МОЛИМ на основание Закона за достъп до обществена информация
да ни бъде предоставена следната информация:
1. Получила ли е и при какви условия е получила или ще получи Община Варна от
Европейската банка за възстановяване и развитие 100 000 лв за обстойно изследване на
проблем, свързан с изграждането на 500 паркоместа в периферията на Морската градина.
2. За какви дейности и по какъв ред ще бъдат разходвани средствата по т.1. В какво
ще се състои обстойното изследване на проблема и от кого ще се бъде извършено.
3. Влизат ли дейностите по т.2 или част от тях в служебните задължения на
длъжностни лица в специализираната администрация на Община Варна.
4. Обмисляните от Община Варна варианти за изграждане на паркоместа предвиждат
ли стесняване на бул. „Княз Борис I” и/или отнемане на зелена площ от Морската градина.

Молим информацията да ни бъде предоставена под формата на устна справка, както
и 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 от относимите документи на
технически или хартиен носител.
Информацията се иска поради опасението, че става въпрос за корупционна схема, в
резултат на която общинските служители вместо да работят, теглят заеми и поръчват
работата на външни фирми, а варненци ще плащат и лихвите. Ето защо е налице
наддлеляващ обществен интерес по смисъла на §1 т.5 от ДР на ЗДОИ, при който
общественият интерес от разкриването на търсената информацията се презюмира, а
административният орган има право да се опита да докаже липсата на обществен
интерес. Това означава, че в случая е без значение дали исканата информация е служебна
и дали тя представлява "производствена или търговска тайна" и съгласно чл.31 ал.5 от
ЗДОИ за предоставянето й НЕ Е НЕОБХОДИМО СЪГЛАСИЕТО НА ТРЕТИ ЛИЦА.
С уважение: . . . . . . . . . . /Ал. Христов/
Гр. Варна, 26.08.2013 г.

. . . . . . . . . . /Юл. Чолаков/

