До председателя на Общински съвет - Варна
zdoi@varna.bg
във вр. с ДОИ16000112ВН_002ВН от 04.08.2016г.
ИСКАНЕ
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 тълкуване на решение ДОИ16000112ВН_002ВН от 04.08.2016г.
Правно основание: чл.62 ал.3 от АПК

Уважаеми господин Председател,
Става въпрос за Вашето решение по препратеното Ви от секретаря на Община
Варна заявление (в частта по точка 2), с което сме поискали от областния управител
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 решения.

Заявлението ни е оставено от Вас без разглеждане „поради факта, че няма
приети от Общински съвет – Варна решения, касаещи т.1 и т.2 от заявлението“.
МОЛЯ да изясните действителното съдържание на Вашето решение
ДОИ16000112ВН_002ВН от 04.08.2016г., а именно:
1. Дали то е решение по чл.28 ал.2 от ЗДОИ - за предоставяне или за отказ от
предоставяне на достъп до исканата обществена информация.
2. Дали е решение, съдържащо реквизитите по чл.34 ал.1 от ЗДОИ, за предоставяне
на ДОИ или е решение, съдържащо реквизитите по чл.38 от ЗДОИ за отказ за
предоставяне на ДОИ.
3. Част ли е от съдържанието на решението предоставената ни информация по
точка 2 от заявлението относно липсата на относими решения на общинския съвет, щом
е оставено без разглеждане първоначалното ни искане по чл.24 ал.1 от АПК, с което е
поставено началото на административния процес.
Гр. Варна, 22.08.2016г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

