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ОТНОСНО статута „пешеходна зона“ за крайбрежната алея „Капитан Георги Георгиев“
Уважаеми господин Кмет,
МОЛЯ на основание ЗДОИ във връзка чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ да ни бъде
предоставена следната информация относно крайбрежната алея на град Варна:
1. Акта, с който е определена за алея.
2. Акта, с който е определена за алея с наименование „Капитан Георги Георгиев“.
3. Наличието или липсата на статут на пешеходна зона без автомобили,
предназначена само и единствено за движението на пешеходци и велосипедисти,
идентичен или аналогичен на статута на централната пешеходна зона на град Варна.
4. Процедурата за определянето на статут „пешеходна зона“ - дали тя е в
правомощията и компетентността на кмета на община Варна и общинската
администрация по смисъла и във връзка с чл.28 ал.1 и чл.12 ал.2 от АПК; инициатива,
правно основание, относими документи.
МОЛЯ да ни бъдат предоставени копия от всички документи, относими към
исканата информация.
С оглед различния вид собственост на прилежащите на алеята терени, МОЛЯ
информацията по точки 3 и 4 да ни бъде предоставена отделно за отделните части:
Първа част - минаващата край или през Историческато ядро на Морската градина.
Втора част - минаващата край или през имотите на „Холдинг Варна“ АД между
Рибарския плаж и Четвърта буна.
Трета част - минаващата край или през държавните имоти на изток от бившето
Рибарско селище и Четвърта буна.
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.
МОЛЯ при разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на
надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата
информация. Общественият интерес е налице, тъй като се цели повишаването на
прозрачността с оглед разкриването и/или предотвратяването на корупционни практики,
базирани върху недобрата осведоменост на гражданите за действията и евентуалните
нарушения, извършвани от служители в общинската администрация и в други
задължени по ЗДОИ администрации на бюджетна издръжка.
В случая наличието на надделяващ обществен интерес означава, че е без значение
дали исканата със заявлението обществена информация е служебна и за предоставянето
ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 16.06.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

