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Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, е-поща: office@sopa.bg
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Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445

ОТНОСНО местонахождението на подписката за иницииране на местен Референдум
за Морската градина и крайбрежната зона на Варна с въпроси:
1. Да достига ли паркът „Морска градина“ до морето, като включва изцяло
крайбрежната зона от ската до морския бряг?
2. Да бъде ли крайбрежната зона на град Варна паркова зона за отдих с обекти за
хранене, спорт, атракции и развлечения, но без жилища, ателиета, офиси, молове,
хотели, казина, конгресни центрове и яхтени пристанища?

Уважаеми господин Кмет,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена информация относно:
1. Местонахождението на подписката за местен Референдум за Морската градина и
крайбрежната зона на град Варна, намира ли се тя в сградата на Община Варна на
бул. „Осми приморски полк“ № 43 и условията на съхранението на бланките.
2. Издавал ли е кметът на община Варна писмени актове или устни указания,
свързани с приемането, предаването, местонахождението и съхранението на бланките с
подписи за референдума.
МОЛЯ да ни бъдат предоставени копия от всички актове и 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, 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. Това означава, че в случая е без значение дали информацията е служебна и
за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Общественият интерес е налице по следните съображения:
1. Поради интереса на десетките хиляди, подкрепили подписката.
2. Цели се повишаване на прозрачността и отчетността на задължен по ЗДОИ
субект, както и разкриването на корупционно мотивирани злоупотреби по служба и с
власт в рамките на Община Варна, с оглед продължаващата четвърта година процедурна
обструкция на референдума, предвиден по закон да приключи за няколко месеца.
3. Абсурдната липса на мнение от страна на кмета на Варна ЗА или ПРОТИВ
предложението за местен референдум за обичаната от всички Морска градина,
подкрепено от десетки хиляди варненци, на които е кмет.
Гр. Варна, 22.08.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

