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Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
ОТНОСНО заповед на главния архитект, обжалвана от премиера Бойко Борисов
Уважаеми господин Кмет,
По данни от сайта на Административен съд - Варна, на 10.05.2016г. в съда е
постъпила жалба от администрацията на Министерски съвет, подписана от
министър-председателя Бойко Борисов, с която се иска отмяната или
прогласяването за нищожна на заповед на главния архитект на Община Варна
№ Г-480/20.12.2007г., на основание липсата на уведомяване по надлежния ред,
както за процедурата по издаването, така и за издаването на самата заповед, с която
е одобрен ПУП – ПРЗ за УПИ (урегулиран поземлен имот) за озеленяване и улична
регулация в гр. Варна, м. „Старите лозя“, стопанство „Евксиноград“.
По жалбата е образувано адм. дело №1309/2016г.
Твърдяните от министър-председателя закононарушения ни дават основание за
предположението, че става въпрос за корупционно мотивирани процедурни
злоупотреби в общинската администрация.
Ето защо МОЛЯ на основание ЗДОИ във връзка чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ да ни
бъде предоставена информация за горепосочената заповед, както и копие от нея, ведно с
всички приложения и относими документи.
МОЛЯ информацията да ни бъде предоставена по електронен път на адрес
office@sopa.bg 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, както поради целяното повишаване на прозрачността на задължената по
ЗДОИ общинска администрация с оглед разкриването на корупционни и други
незаконосъобразни практики, така и поради личното ангажиране на министърпредседателя. Това означава, че в случая е без значение дали търсената информация е
служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 01.07.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

