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, е-поща: office@sopa.bg
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445

ОТНОСНО Договор № Д14000497ВН от 29.05.2014 г. по обществена поръчка с
предмет: „Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за парк за широко обществено ползване, предназначен за трайно
задоволяване на обществени потребности от общинско значение, включително
задание и опорен план за изготвяне на подробния устройствен план“

Уважаеми господин Кмет,
МОЛЯ на основание ЗДОИ във връзка чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ да ни бъде
предоставено копие от горепосочения Договор № Д14000497ВН от 29.05.2014 г.,
както и от всички документи, свързани с неговото сключване, изпълнение и
допълнителни споразумения.
Моля да ни бъде предоставена информация за сроковете за изпълнение и за
етапа, на който се намира изготвянето на заданието и на самия ПУП във връзка с
изпълнението на този договор и допълнителните споразумения по него.
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 за действията
на общинската администрация във връзка бъдещето на Морската градина и целия
Приморски парк ведно с 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, 03.06.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

