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ОТНОСНО процедурата за изработването на подробен устройствен
план за Морската градина
Уважаеми господин Кмет,
Известна ни е издадената от Кирил Йорданов Заповед № 3608 от 14.09.2012г., с
която е открита процедура по изработването на Подробен устройствен план (ПУП) за
Морската градина (Приморски парк). Известна ни е и издадената от Димитър Николов
Заповед № 1626 от 13.05.2013г., с която са наложени определени строителни забрани с
допуснато предварително изпълнение на заповедта.
Според публикация във varnautre.bg от 03.09.2013г. със заглавие „ПУП спира
строителството в Морската“ на същата дата Вие лично сте съобщил, че е започнала
процедурата по възлагане на ПУП на Морската градина.
В тази връзка МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация да
ни бъде предоставена на технически носител CD/DVD следната информация, като да ни
бъдат предоставени на същия носител и фотокопия от съответните документи:
1. На какъв етап се намира процедурата за изработването на ПУП на Морската
градина (Приморски парк), валидни ли са и изпълняват ли се Заповед № 3608 от
14.09.2012г. и Заповед № 1626 от 13.05.2013г. и/или какви други заповеди са издадени.
2. Какви действия са извършени и какви документи са изготвени или осигурени от
общинската администрация във връзка с процедурата по т.1 след 14.09.2012г. Възлагани ли
са проучването, проектирането и изборът на устройствената концепция за ПУП на Морската
градина по реда на Закона за обществените поръчки съгласно чл.126 ал.1 от ЗУТ,
извършени ли са тези действия и с какъв резултат.
3. Възложено ли е изготвянето на заданието за изработването на ПУП на Морската
градина, на кого и по какъв ред е възложено и с какви фази е предвидено да се извършат
проучвателните и проектни работи за съставянето на плана с оглед разпоредбите на чл.126
ал.4 и 5 от ЗУТ.

Гр. Варна, 29.11.2013 г.

С уважение: Юлиян Чолаков

