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ОТНОСНО собствеността и статута на терените, сградите и съоръженията
на плажа и върху крайбрежната алея
Уважаеми господин Кмет,
МОЛЯ на основание ЗДОИ във връзка чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ да ни бъде
предоставена информация относно:
1. Собствеността на терените, собствеността и статута на сградите и съоръженията,
схема с вида на собствеността на имотите; относно инициирането, съгласуването и
издаването на издадените разрешения за строеж и/или ремонт на сгради и/или
съоръжения, ведно със съответните скици за територията, заключена между вълнолома,
морето и крайбрежната алея, включително буните и площта на самата крайбрежна алея
с разположените по нея места за паркиране и кръгови движения за автомобили,
включително сондажа и чешмата с топла минерална вода в близост до Калните бани, с
изключение на асфалтовата площадка и кръговото движение на това място.
2. Недвижимите културни ценности и схема за тяхното разположение в
територията по т.1, както и попадат или не попадат сградите на Централните морски
бани и Калните бани в границите на компактната територия на културно-историческо
наследство на град Варна.
МОЛЯ да ни бъдат предоставени копия от всички документи, относими към
исканата информация.
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, или под
каквато и да е друга, допустима от ЗДОИ, форма и начин за предоставяне.
Информацията ни е нужна, за да си съставим собствено мнение за действията
на общинската администрация, свързани с градоустройственото настояще и бъдеще
на градските плажове и крайбрежната алея като част от крайбрежната зона с оглед
запазването или възстановяването на статута им на изключителна пешеходна зона за
отдих и рекреация, предназначена само и единствено за движението на пешеходци и
велосипедисти.
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, 17.06.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

