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ОТНОСНО определянето на статута на централната пешеходна зона или „Главната“
Уважаеми господин Кмет,
В сайта на община Пловдив може да се прочете, че Пловдив се отличава от другите
градове в България с най-дългата пешеходна зона в Европа - 1750-метра, от бившия
партиен дом на площад „Централен“ 1 до Новотел „Пловдив“. Според Уикипедия,
Главната се състои се от улица „Княз Александър I Батенберг“ (т. нар. Бяла или Голяма
Главна), а след нея се намира улица „Райко Даскалов“ (Долната или Малката Главна),
като тя е забранена за велосипеди, което е предизвикало масови протести на колоездачи.
В тази връзка, както и за обмяна на опит между двата града, МОЛЯ на основание
ЗДОИ във връзка чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:
1. Правното основание, реда и актовете за определянето на централната пешеходна
зона по улица „Княз Александър I Батенберг“ (Голямата Главна) и по улица „Райко
Даскалов“ (Малката Главна), за зона без автомобили и дори без велосипедисти.,
предназначена само и единствено за движението на пешеходци.
2. Приблизителния брой оплаквания през последните 10 години от собственици
или управители на имоти и/или граждани с адресна регистрация в пешеходната зона по
точка 1 поради ограничения автомобилен достъп и отдело, поради ограничението за
велосипедисти.
МОЛЯ да ни бъдат предоставени копия от всички документи, относими към
информацията по точки 1 и 2.
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. Общественият интерес е налице, тъй като се цели повишаването на
прозрачността на задължената по ЗДОИ общинска администрация в Пловдив, а така
също и евентуалното разкриване на корупционни практики в Община Варна, базирани
върху недобрата осведоменост на гражданите за правомощията и за реалните действия
на общинските служители. В случая наличието на надделяващ обществен интерес
означава, че е без значение дали исканата информация е служебна и за предоставянето ѝ
не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 04.07.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

