До Министъра на културата
Бул. „Александър Стамболийски“ № 17, София 1000
info@mc.government.bg, z.hristova@mc.government.bg
Във връзка с Решение изх.№ 03-00-226 от 18.08.2016г.
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
1. Искане за поправяне /допълване на предоставената с Решение изх.№ 03-00-226
от 18.08.2016г. информация по точка 1 от заявление вх.№ 03-00-226 /03.08.2016г.
2. Обръщане внимание на главния секретар и директора на дирекция „Управление
на собствеността“ в Министерство на културата, че предоставянето на неверни
данни е основание за сезиране на органа на досъдебното производство.
Правно основание: чл.22 от ЗДОИ
Уважаеми господин Министър,
С точка 1 от заявлението сме поискали 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.“
С горепосоченото Решение изх.№ 03-00-226 от 18.08.2016г. сме уведомени относно
сградите на „Морските бани“ и „Калните бани“, че имотът е актуван с АИДС № 40 от
18.03.1997г. на МФ, впоследствие е преактуван с АИДС № 1201 от 05.07.2011г. и АИДС
№ 1202 от 05.07.2011г. на МРРБ, а с решение на МС № 254 от 29.03.2012г. управлението
на последните два имота е прехвърлено на Община Варна, поради което заявлението ни е
препратено на кмета на Община Варна.
Известно е, че до преактуването му по инициатива на Министерство на културата,
актуваният с АИДС № 40 от 18.03.1997г. имот с площ 550 дка е бил управляван именно
от Министерство на културата. Предоставените за управление от Община Варна имоти
АИДС № 1201/2011г. и АИДС № 1202/2011г. са с обща площ 441,9 дка, а сградите на
„Морските бани“ и „Калните бани“ са извън тях. Те са на плажа в останалите 108,1 дка,
не са предмет на решение на МС № 254 от 29.03.2012г., не са под управлението на
Община Варна и в този смисъл Решение изх.№ 03-00-226 от 18.08.2016г. удостоверява
неверни обстоятелства. Въпросът по същество е дали тези 108,1 дка и сградите върху тях
са останали под управлението на Министерство на културата и каква е тяхната съдба.
Ето защо МОЛЯ на основание и по реда на чл.22 от ЗДОИ предоставената ни
неточна информация по точка 1 от заявлението да бъде поправена и допълнена с верни
данни, като на главния секретар и директора на дирекция „Управление на собствеността“
бъде обърнато специално внимание, че изготвянето и предоставянето на неверни справки
е основание за сезиране на органа на досъдебното производство.
Приложение: Копие от писмо изх.№ 03.07-67 от 24.08.2016г. по описа на МС.
Гр. Варна, 02.09.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

