ДО кмета на община Варна
zdoi@varna.bg
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 строителство по крайбрежната алея на Морската градина
Уважаеми господин Кмет,
МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация да ни бъде
предоставена следната информация:
1. Относно Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ
изменение на ПУП – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ I „за суха и
водна ролба“ (ПИ № 10135.2561.5 с площ 9351 кв.м.) кв. 8, по плана на Съставна зона 5,
„Приморски парк Варна“ гр. Варна, с цел отреждане на нов УПИ VIII – 5 „за обществено
обслужване“, както и всички документи по тази преписка, включително Заповед № 686 от
04.12.2013г., издадена от главния архитекст на община Варна.
2. Относно Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за урегулиране на
поземлем имот (УПИ) I „за озеленяване и брегоукрепване“ и УПИ II „за рибарско селище“
(ПИ № 10135.2561.18 и № 10135.2561.1018), кв. 1, Съставна зона 6 по плана на „Приморски
парк Варна“ гр. Варна, както и всички документи по тази преписка, включително Заповед №
688 от 04.12.2013г., издадена от главния архитекст на община Варна.
3. Относно визуализации и фасади на сградите, разрешени за строителство по
крайбрежната алея на Морската градина на град Варна.
4. Относно въвеждането в експлоатация
мероприятия в крайбрежната зона на град Варна.

на

извършените

брегоукрепителни

Информацията да ни бъде предоставена под формата на преглед на оригиналите и
фотокопия от документите на технически носител CD/DVD.
Целта на настоящото заявление е да се повиши прозрачността на действията на
задължената по ЗДОИ общинска администрация, свързана със строителството по
крайбрежната алея на Морската градина на град Варна.
Съгласно чл.2 ал.2 от Закона за администрацията, общинската администрация
действа в интерес на обществото, а не в частен интерес. Например конфликтът между
обществения интерес да не се презастроява крайбрежната зона и противоположния
интерес на собственика на проектанта на ОУП „Холдинг Варна“ АД, както и наличието
на свързани с лица в общинската администрация, са предпоставки за корупция и
злоупотреба с власт, разкриването на които е друга цел.
Всяка от тези цели е основание да се приеме наличието на надделяващ обществен
интерес за разкриването и разгласяването на търсената обществена информация.
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Обръщам внимание и моля при вземане на решение по заявлението да бъде
съобразено, че исканата информация е определена точно по съдържание, вид, обем,
характер, произход, времеви обхват и местонахождение. Посочена е допустима от ЗДОИ
форма на предоставяне. Налице е и мотивиран надделяващ обществен интерес от
разкриването и разгласяването й по смисъла на §1 т.5 и 6 от ДР на ЗДОИ. Това означава,
че е без значение дали информацията е служебна и дали са налице хипотезите на чл.13
ал.2 от ЗДОИ, и че след заличаването на евентуалните лични данни, за предоставянето й
НЕ Е НЕОБХОДИМО СЪГЛАСИЕТО НА ТРЕТИ ЛИЦА, включително на възложителя
„Холдинг Варна“ АД.
ИСКАНЕ ЗА ОТВОД.
На основание чл.33 ал.1 във връзка с чл.10 ал.2 от АПК, МОЛЯ секретарят на
общината Кристиян Богоев да се отстрани сам от участие в настоящото производство
като лице по чл.28 от ЗДОИ или да бъде отстранен от кмета по реда на чл.33 ал.3 от
АПК поради съмнения в неговото безпристрастие с оглед активното му лично участие от
страна на областната и общинската администрации в производството по казуси с
обществен интерес, решавани в интерес на заинтересовани лица по настоящия казус,
каквото е „Холдинг Варна“ АД.

Гр. Варна, 31.10.2014г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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