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ОТНОСНО съдбата на „Морските бани“ и „Калните бани“ на варненския плаж
Уважаеми господин Министър-председател,
Съгласно издадения от Министерство на финансите акт № 40 от 18.03.1997г.,
недвижим имот, находящ се в град Варна, представляващ Паметник на градинскопарковото изкуство „Историческо ядро на Морската градина“, е изключителна
държавна собственост (ИДС) с граница бреговата ивица, включващ плажа ведно със
сградите на „Морските бани“ и „Калните бани“.
В тази връзка, МОЛЯ на основание ЗДОИ във връзка чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ, да ни
бъде предоставена следната информация:
1. Коя държавна институция, дали, кога, на кого и на каква цена е
продала или при какви условия е преотстъпила сградите на „Морските бани“
и „Калните бани“, находящи се на плажа в град Варна.
2. Министерският съвет (МС) приемал ли е на основание чл.6 ал.1 от
Закона за държавна собственост решения, с които се обявяват за частна
държавна собственост (ЧДС) имоти или вещи, находящи се в границите на акт
№ 40 от 18.03.1997г. за изключителна държавна собственост (ИДС).
3. В случай, че е извършена продажба на имоти или вещи ИДС (т.1) без
решение на МС за обявяването им за ЧДС (т.2), в такъв случай предприети ли
са и какви мерки са предприети от МС за възстановяването на държавната
собственост и сезирането на прокуратурата за привличане към отговорност на
длъжностните лица, ако се установи извършено престъпление.
МОЛЯ да ни бъдат предоставени копия от всички документи, относими към
описаната информация в т.1, 2 и 3.
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 на Министерския съвет и други задължения по ЗДОИ субекти, с оглед
разкриването и/или предотвратяването на корупционни практики, базирани върху
недобрата осведоменост на гражданите за правомощията, реалните действия и
евентуалните закононарушения на органи и служители на бюджетна издръжка в
рамките на изпълнителната власт. 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, 19.07.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

