До изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“
София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136
dfz@dfz.bg, signali@dfz.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 реализиране на проект за изграждане на къща за гости по мярка „312“
Уважаеми господин Изпълнителен директор,
МОЛЯ на основание ЗДОИ във връзка чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ да ни бъде
предоставена наличната информация относно:
1. Реда, условията и необходимите документи за кандидатстването, одобряването,
финансирането и контрола във връзка с реализирането на проекти по Мярка „312“
„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на
селските райони /ПРСР/ 2007 – 2013г., извън тези, изрично предвидени в Наредба №29
от 11.08.2008г.
2. Данни за процедурата и необходимите документи за кандидатстване
одобряването, финансирането и контрола във връзка с реализирането на проект за
изграждане на къща за гости по Мярка „312“ съгласно Наредба № 29 от 11.08.2008г. в
програмния период от 2007 – 2013г. извън тези изрично предвидени в Наредба №29 от
11.08.2008г.
3. Документите представени от бенефициента „Елоди Холидейс“ ЕООД , ЕИК
201482683 на Държавен фонд „Земеделие“ по одобрен проект с ид.№11/312/02347,
относно „Къща за гости“ в УПИ VI-370, кв.71 по плана на кв.Видима, гр.Априлци,
ул. „Бъзев Дял“ 2, съгласно Договор № 11 от 21.06.2012г., по който са заплатени на
бенефициента средства като безвъзмездна финансова помощ.
4. Цялата строителна и териториално-устройствена документация относно
сградите и обектите, визирани в проекта, която е била предоставена на Държавен фонд
„Земеделие“ при реализацията на проект с ид.№11/312/02347, реализиран от „Елоди
Холидейс“ ЕООД, ЕИК 201482683, като ни се предоставят включително, но не
единствено:
4.1. Документите, свързани с устройственото планиране и изменение на
устройствени планове относно обектите, реализирани по проекта.
4.2. Разрешение за строеж и негови изменения.
4.3. Инвестиционен проект, респективно проекти, включително и измененията
на тези проекти.
4.4. Технически паспорт/и на сградите и обектите изградени по проекта.
4.5. Договори с доставчици на електроенергия и услуги свързани с ВиК.
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4.6. Актовете и протоколите по строителството на сградите и обектите,
съставяни по Наредба 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството, като в това число:
4.6.1 Акт за приемане на конструкцията /обр.14/.
4.6.2 Акт за установяване годността на приемане на строежа /обр.15/
4.7. Удостоверение за въвеждане в експлоатация за строеж пета категория.
4.8. Последващи изменения и допълнения на строителната и териториалноустройствена документация след въвеждането на обекта/ите и сградата/ите в
експлоатация.
5. Броя на извършените проверки и предприетите други мерки за контрол от
органите на Държавен фонд „Земеделие“ по одобрен проект с ид.№11/312/02347,
реализиран от „Елоди Холидейс“ ЕООД, ЕИК 201482683, както и резултатите,
констатациите и заключителните актове по тях.
6. Проверките за осигуряването на публичността и прозрачността по проект с
ид.№11/312/02347, реализиран от „Елоди Холидейс“ ЕООД, ЕИК 201482683 съгласно
изискването по чл.50 от Наредба № 29 от 11.08.2008г., включително чрез поставянето и
поддържането на видно място информационна табела или билборд за срок 5 години от
сключване на договора за отпускането на финансова помощ.
МОЛЯ да ни бъде предоставено копие от цитирания договор по т.3 (Договор
№ 11 от 21.06.2012г.), както и от всички други документи, относими към исканата
информация. При наличие на защитени лични данни, МОЛЯ същите да бъдат заличени
в предоставените копия.
МОЛЯ информацията да ни бъде предоставена по електронен път на адрес
office@sopa.bg в JPEG, PNG, PDF или друг общодостъпен електронен формат.
МОЛЯ при вземане на решение по заявлението да бъде съобразено, че исканата
информация е определена точно по съдържание, вид, обем, характер, произход, времеви
обхват и местонахождение. Посочени са и допустими от ЗДОИ форма и начин на
предоставяне. Налице е и надделяващ обществен интерес от разкриването и
разгласяването ѝ. Общественият интерес е налице поради целяното повишаване на
прозрачността на задължените по ЗДОИ субекти с оглед разкриването на корупционни и
други незаконосъобразни практики при оползотворяването на обществени и европейски
средства. В същото време евентуалното „трето лице“ също се явява задължен субект по
смисъла на чл.3 ал.2 т.2 от ЗДОИ. Това означава, че е без значение дали търсената
информация е служебна, налице ли са хипотезите на чл.13 ал.2 от ЗДОИ, и че за
предоставянето ѝ НЕ Е необходимо съгласието на трети лица.

Гр. Варна, 11.08.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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