ДО Областния управител на област Варна
governor@vn.government.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 статута на централната пешеходна зона
Уважаеми господин Областен управител,
МОЛЯ на основание ЗДОИ във връзка чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ да ни бъде предоставена
информация относно:
1. Правното основание, реда и актовете за определянето на централната пешеходна
зона - „Ларгото“ или „Гезмето“ в град Варна от катедралния храм през площад
„Независимост“ и „Княз Борис I“ до хотел „Черно море“ („Голямото гезме“) и оттам по
бул. „Сливница“ до централния вход на Морската градина („Малкото гезме“) - за зона без
автомобили, предназначена само и единствено за движението на пешеходци и
велосипедисти.
2. Обсъжданията от общинския съвет и неговите комисии на проблематиката по
точка 1 и гласуваните относими проекти и решения.
3. Броя оплаквания през последните 10 години от собственици на имоти и/или
граждани с адресна регистрация в пешеходната зона по точка 1 поради ограничения
автомобилен достъп.
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 или на друг интернет адрес, в JPEG, PNG, PDF или друг формат.
МОЛЯ при разглеждането на заявлението да съобразите официалните твърдения на
секретаря на Община Варна Нора Момчева и на кмета на район „Одесос“ Георги Недев, че
информацията по точка 1 не била налична в ръководените от тях администрации. Според
госпожа Момчева исканата информация се намирала при господин Недев, но той отрича.
Именно затова СОПА разширихме кръга на търсенето с общинския съвет, областната
управа и ОДМВР с надеждата да попаднем на правилно информиран и оправомощен
местен субект на власт. Ето защо, ако не разполагате с исканата информация, МОЛЯ за
строго спазване на процедурата по чл.32 ал.1 от ЗДОИ.
МОЛЯ при разглеждането на заявлението да се вземе предвид и наличието на
надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата информация.
Общественият интерес е налице, тъй като се цели повишаването на прозрачността на
изпълнителната власт с оглед разкриването и/или предотвратяването на корупционни
практики, базирани върху недобрата осведоменост на гражданите за действията и
евентуалните нарушения, извършвани в рамките на местните и други задължени по ЗДОИ
органи и администрации на бюджетна издръжка.
В случая наличието на надделяващ обществен интерес означава, че е без значение
дали исканата обществена информация е служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо
съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 13.07.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

