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
Адрес: бул.„Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

ОТНОСНО информацията в Протокол № 13 от 01.04.2005г. за
заседанието на Районния експертен съвет за устройство на
територията (РЕСУТ) за район „Приморски“ и в Заповед № 142 от
22.06.2001г. на кмета на район „Приморски“, с която е назначен РЕСУТ
Уважаема госпожо Кмет,
МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация да ни бъде
предоставена следната информация съдържаща се в:
Протокол № 13 от 01.04.2005г. за заседанието на РЕСУТ за район „Приморски“.
Заповед № 142 от 22.06.2001г. на кмета на район „Приморски“, с която е
назначен РЕСУТ.
Форма за получаване на информацията: преглед на оригиналите на двата документа
и копия от тях по е-поща на адрес office@sopa.bg или на CD/DVD в краен случай.
Целта на настоящото заявление е да се повиши прозрачността на действията на
задължената по ЗДОИ администрация на район „Приморски“, както и разкриване на
корупция, поради което е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне и
разгласяване на исканата информация.
Съображенията ни за наличието на корупционни схеми са следните:
Няма данни за заявител, който да е инициирал разглеждането на поне един от
разгледаните съгласно искания протокол ПУП-ве.
Съгласно Постановление от 31.10.2014г. на Варненска районна прокуратура, поне
един от разгледаните съгласно искания протокол ПУП-ве одобрен ПУП не съществува.
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. Посочени са и допустими от
ЗДОИ форми 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 търсената информация е служебна и дали са налице
хипотезите на чл.13 ал.2 от ЗДОИ и за предоставянето й НЕ Е НЕОБХОДИМО
СЪГЛАСИЕТО НА ТРЕТИ ЛИЦА.
Гр. Варна, 18.02.2015г.

С уважение:

Юлиян Чолаков

