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ОТНОСНО стари планове, скици и карти на града и Морската градина на Варна

Уважаеми господин Кмет,
МОЛЯ на основание чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ да ни бъдат предоставени копия от:
1. План на гр.Варна, подписан на 26.09.1878г. с отразени знакови места в града.
2. Изработения през 1900 първи кадастрален план на подплатени картони в
мащаб 1:250 с нанесен с червен цвят улична регулация и последващи промени със син
цвят.
3. Изработения през същата 1900 година цветен генерален план на града.
4. Генералния план от 1956г.
5. Кадастралния план от 1950г. с нанесена регулация от 1959г. (обхващащ
територията на днешния Приморски Парк, морския бряг и на север до пътя за Златни
пясъци).
6. Кадастралния План на Морската градина от 1965г.

Моля информацията да ни бъде предоставена по електронен път на адрес
office@sopa.bg или на друг интернет адрес, в JPEG, PNG, PDF или друг формат.
Информацията ни е нужна, за да си съставим собствено мнение и участваме в
дискусии за градоустройственото минало, настояще и бъдеще на града и
крайбрежната зона. При разглеждане на заявлението да се вземе предвид наличието
на надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата
информация, тъй като се цели повишаване на прозрачността и отчетността на
задължен по ЗДОИ субект, разкриване и предотвратяване на корупция и злоупотреба
по служба. Съгласно §1 т.5 от ДР на ЗДОИ общественият интерес се презюмира, а
административният орган има право да се опита да докаже липсата на обществен
интерес. Това означава, че в случая е без значение дали исканата информация е
служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 08.03.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

