ДО Областния управител на област Варна
governor@vn.government.bg

ЗАЯВЛЕНИЕ
за достъп до информация
От Емилия Боянова Балчева
гр. София, ул. „
ОТНОСНО собствеността и статута на терените, сградите и съоръженията
на плажната ивица на град Варна и върху крайбрежната алея
Уважаеми господин Областен управител,
Настоящото заявление е адресирано до областния управител с оглед
задължението му да осигурява законосъобразно управление на имотите - държавна
собственост на територията на областта, в обществен интерес.
Съгласно издадения от Министерство на финансите Акт № 40 от 18.03.1997г.,
недвижим имот, находящ се в град Варна, представляващ Паметник на градинскопарковото изкуство „Историческо ядро на Морската градина“, е изключителна
държавна собственост (ИДС) с граници по посока на часовниковата стрелка:
морския бряг, Военно-историческия музей, бул. „Приморски“, бул. „Цар
Освободител“, бул. „Княз Борис I“, Шокъров канал, алеята успоредна на
Крайбрежната алея – до Паметника на граничаря, брегова ивица.
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ми бъде предоставена информация относно:
1. Собствеността, предназначението и статута на имотите – земя, сгради и
съоръжения, за територията между морето и крайбрежната алея в град Варна,
включително буните, плажовете и площта на самата крайбрежна алея, заедно с местата
за паркиране на автомобили и кръгови движения, за:
1.1. Участъка от вълнолома до Паметника на граничаря, включително участъка в
обхвата на Акт № 40 от 18.03.1997г., обхващащ сградите на Морските бани и
Калните бани, сондажа и чешмата с топла минерална вода до Калните бани,
асфалтовата площадка и новопостроеното кръгово движение на това място.
1.2. Участъка извън обхвата на Акт № 40 от 18.03.1997г. - от Паметника на
граничаря до завоя към спирка Почивка, включително сондажа и басейна с топла
минерална вода до Офицерския плаж.
2. Инициирането и съгласуването на издадените разрешения за строеж и/или
ремонт на сгради и/или съоръжения, ведно със съответните скици, за територията по т.1.
3. Собствеността и предназначението на имотите, съседни на имотите по т.1.,
включително схема с вида на собствеността за всички имоти по т.1 и т.3.
4. В случай, че към датата на вземане на решение по заявлението, в границите на
територията по Акт № 40 от 18.03.1997г. има и собственост, различна от ИДС, моля
за изчерпателна информация относно конкретните имоти, законовото основание и
реда, по който е извършена и обявена промяната.
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5. Недвижимите културни ценности и схема за тяхното разположение в
територията по т.1, както и попадат или не попадат сградите на Централните морски
бани и Калните бани в границите на компактната територия на културно-историческо
наследство на град Варна.

МОЛЯ да ми бъдат предоставени копия от всички документи, относими към
исканата информация. МОЛЯ информацията да ми бъде предоставена по електронен
път на адрес emabalcheva@abv.bg в JPEG или PDF формат.
МОЛЯ при разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на
надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата
информация. Общественият интерес е налице, тъй като се цели повишаването на
прозрачността с оглед разкриването и/или предотвратяването на корупционни практики,
базирани върху недобрата осведоменост на гражданите за действията и евентуалните
нарушения, извършвани от служители в администрации на бюджетна издръжка.
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.

Гр. Варна, 18.08.2016г.

С уважение: Емилия Балчева
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