ДО кмета на район „Приморски“
община Варна
raion_primorski@abv.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, e-mail: office@sopa.bg
чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
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от арх. Калина Тодорова Митева/Павлова
гр. Варна, ул.„В. Кънчев“ №10, ап.10,
тел.: 0899229006, e-mail: kalina_miteva@yahoo.com

ОТНОСНО установени пропуски в работата на участъкови архитекти
Уважаеми господин Кмет,
Във връзка с оплаквания от граждани и установени от тях пропуски в работата на
участъкови архитекти в район „Приморски“, МОЛИМ на основание Закона за достъп до
обществена информация да ни бъде предоставена следната информация съдържаща се в:
Преписките разпределени за работа и/или докладване на ЕСУТ от
арх. Евгения Томова за периода от 1 септември 2014г. до момента на
предоставянето на достъпа по това заявление.
Форма за получаване на информацията: едновременно преглед и копия на
технически носител носител чрез снимане на място с техническо средство на
заявителите.
Целта на настоящото заявление е да се повиши прозрачността на действията на
задължената по ЗДОИ администрация на район „Приморски“, както и разкриване и
предотвратяване на корупция, поради което е налице надделяващ обществен интерес за
предоставяне и разгласяване на исканата информация.
Личните данни на трети физически лица - имена и ЕГН не са предмет на
заявлението и в предоставяната информация могат да бъдат заличени.
Обръщаме внимание и молим 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.
Гр. Варна, 10.12.2014г.
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Юлиян Чолаков
арх. Калина Митева/Павлова

