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 имот АДС № 5247/2004г. с площ 4269 кв.м, оценен на 1025000 €

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. Оценката, с която имот АДС № 5247 от 2004г. (Приморски парк, м-т „Салтанат“,
4269 m2) е оценен на 1025000 € и е приета от Комисията по разпореждане с държавна
собственост на територията на област Варна, както и всички други оценки на същия
имот, които са представяни в областната администрация.
2. Акта, с който комисията по т.1 е приела оценката по т.1.
3. АДС № 5247 от 2004г. и съответните скици към него.
4. Данни за вида собственост и собственика на описания в АДС № 5247 от 2004г.
имот, актуални към датата на вземане на решение по заявлението.
МОЛЯ да ни бъдат предоставени копия от всички документи, относими към
информацията по точки 1, 2, 3 и 4.
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 вземането на решение по заявлението да бъде съобразено следното:
1. Исканата информация не ни е предоставена през предходните 6 месеца –
изискване на чл.37 ал.1 т.3 от ЗДОИ.
2. Налице е надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването на
исканата информация, тъй като се цели повишаването на прозрачността на задължен по
ЗДОИ субект с оглед разкриването и/или предотвратяването на корупционни практики,
базирани върху недобрата осведоменост на гражданите за действията и евентуалните
нарушения на служителите, извършвани в рамките на местните и други задължени и
незадължени по ЗДОИ администрации и органи на бюджетна издръжка.
Общественият интерес е налице и затова, защото исканата информация за оценката
на имот АДС № 5247 от 2004г. е свързана с оценките на земята при скандалната сделка
със 122 дка няколко километрова ивица на първа линия от варненското крайбрежие,
притежаващи характеристиките на непродаваема ИДС, но продадени на цена 96 лв/m2 за
печално известния проект „Алея първа“. Търсената оценка е използвана като база за
сравнение в една от двете оценки на въпросните 122 дка в процедурата при определянето
на „Холдинг Варна“ АД за техен купувач без търг и конкурс на тази подаръчна цена.
1 от 2

В случая наличието на надделяващ обществен интерес означава, че е без значение
дали исканата обществена информация е служебна, че достъпът не може да се
ограничава на основание чл.13 ал.2 от ЗДОИ, и че за предоставянето ѝ не е необходимо
съгласието на трети лица.
3. В случай, че исканите документи или част от тях са били иззети на 19.03.2009г.
при претърсване в Областна администрация по ДП 15/2009г. по описа на ОСлС ОП –
Варна, но все още не са предадени обратно, където им е мястото, в такъв случай МОЛЯ
да не се прилага чл.32 ал.1 от ЗДОИ, тъй като ОП – Варна работи по НПК.
След аналогично препращане на подаденото до областния управител Заявление от
20.12.2011г. в частта за същата оценка, при обжалването на отказа на ОП – Варна пред
Административен съд – Варна, бяхме „опраскани“ с 4800 лева глоби – аз лично,
адвокатът и даже юридическото лице СОПА, заради искане за отвод и подаден сигнал
срещу магистрати, с които си действия сме били засегнали авторитета и репутацията на
съдебната власт. Документите са видни тук: http://www.sopa.bg/news.php?extend.171.
За илюстрация колко безполезно и опасно за нас би било такова препращане по реда
на чл.32 ал.1 от ЗДОИ, прилагам копия от актуално Съобщение за доброволно
изпълнение по чл.221 от ДОПК и изпълнителен лист, връчени на СОПА от ЧСИ на
20.07.2016г.
В тази връзка обръщам внимание, че съгласно Определение № 13455 от 16.10.2013г.
по адм.д. 12637/2013г. на ВАС, едно юридическо лице „не може да има нито
намерение, нито умисъл за непристойно процесуално поведение - да каже или
извърши нещо, засягащо публично правораздавателен орган или негов представител
в рамките на съдебния процес.“, но това обстоятелство няма особено значение при
изпълнителните дела.
Съгласно чл.112 ал.4 от НПК, писмата, книжата или други писмени актове, иззети
като веществени доказателства, се оставят към делото или се предават на
заинтересованите учреждения, юридически и физически лица. Това означава, че
връщането се прави по преценка на прокурора, но трябва да има заявен интерес, като в
случая е необходимо интерес да заяви именно Областият управител, най-малкото във
връзка с процесното заявление за достъп до информация.
Ето защо Ви МОЛЯ да извършите необходимото за задоволяването на изчерпателно
мотивирания по-горе надделяващ обществен интерес, като поискате на основание чл.112
ал.4 от ОП – Варна да Ви бъдат предадени обратно иззетите документи по вече
прекратеното ДП 15/2009г. по описа на ОСлС ОП – Варна, ако същите не са върнати
досега, за да станат отново публични и достъпни.
Приложения: Копия от Съобщение за доброволно изпълнение по чл.221 от ДОПК с
дата 11.07.2016г. и от изпълнителен лист.

Гр. Варна, 27.07.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

2 от 2

