ДО Павлин Параскевов,
кмет на община Суворово, област Варна
Суворово 9170
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Никола Йорданов Янакиев,
Адрес за кореспонденция:

Варна 9004

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 автобусна линия за село Баново

Уважаеми господин Параскевов,
От медиите узнахме, че община Суворово е пример за усвояването на средства от
европроекти, че за 5 години размерът на усвоеното е колкото три бюджета и че без тези
средства според Вас „Щяхме да бъдем много назад, там където бяхме преди 15-20
години“. В тази връзка МОЛИМ на основание Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) да ни бъде предоставена следната информация:
1. Общинската администрация проучвала ли е дали жителите на село Баново и
техните гости се нуждаят от автобусна линия. Имало ли е автобус до селото „преди 15-20
години“ и каква е причината да бъде закрита съществувалата автобусна линия.
2. Колко би струвало на община Суворово да договори да се удължат някои курсове на
варненската автобусна линия № 43 с 5 км, колкото е разстоянието между селата Баново и
Слънчево, например да се удължат 14, 6 или дори само 4 курса седмично.
3. Каква част от увеличението на общинския бюджет от усвоените евросредства е
достатъчна да покрие разходите по поддържането на автобусна линия между село Баново и
общинския център и /или областния град.

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.
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. Обръщаме 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 липсата на надделяващ обществен интерес. Това
означава, че в случая е без значение дали исканата информация е служебна и дали тя
представлява "производствена или търговска тайна", тъй като съгласно чл.31 ал.5 от
ЗДОИ за предоставянето й не е необходимо съгласието на трети лица.
С уважение: . . . . . . . . . . /Н. Янакиев/
Гр. Варна, 15.10.2013 г.

. . . . . . . . . . /Юл. Чолаков/

