До кмета на община Варна
Във връзка с ДОИ 16000091ВН
МОЛБА
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 ДОИ 16000091ВН_011ВН от
04.01.2017г. и евентуално допълване на информацията,
предоставена със справка ДОИ 16000091ВН_012ВН от 04.01.2017г.

Уважаеми господин Кмет,
Със заявление ДОИ 16000091ВН от 14.06.2016г. е поискана информация относно:
1. Предназначението и собствеността на алейно-парковото кръгово движение до
Калните бани, собствеността на асфалтовата площадка и съседните на нея имоти.
2. Инициирането и съгласуването на издаденото разрешение за строеж (или
ремонт) и съответните скици, диаметъра на кръговото движение в метри.
3. Информация относно източника и размера на изразходваните средства за
изграждането на това съоръжение за широко обществено ползване.
4. Копия от разрешението за строеж (или ремонт) и съответните скици, както и от
всички документи, относими към описаната информация.
I. Искане за тълкуване на административния акт.
С решение № 2303 от 16.11.2016г. по адм. дело № 2214 от 2016г. Административен
съд - Варна е отменил мълчаливия отказ и е задължил органа да се произнесе по всички
въпроси в заявлението с изрично писмено решение за отказ или за предоставяне на
достъп, с предписаното от закона съдържание.
С решение ДОИ 16000091ВН_011ВН от 04.01.2017г. органът е предоставил пълен
достъп до поисканата обществена информация, но приложената писмена справка
ДОИ 16000091ВН_012ВН от 04.01.2017г. е непълна. Недопустимо е с решението да се
предоставя пълен достъп, а с писмената справка – само част от търсената информация.
Ето защо моля на основание чл.62 от АПК да изтълкувате действителното
съдържание на решението, в смисъл дали непредоставената със справката информация
ще бъде предоставена по реда на чл.22 от ЗДОИ или решението в действителност е за
отказ по тези въпроси и следва да бъде допълнено с реквизитите по чл.38 от ЗДОИ.
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II. Искане за допълване на предоставената информация по реда на чл.22 от ЗДОИ
със следната информация , която не е предоставена с писмената справка:
По т.1. (от горната номерация на въпросите)
Посочено е, че кръговото движение е разположено в имот публична собственост,
предназначен за алея, но не е посочено имотът общински ли е или държавен. Не са
посочени данните за собствеността на самия строеж (кръговото движение), на
асфалтовата площадка и на съседните на нея имоти – публична или частна държавна,
публична или частна общинска, или само частна и чия е – на кого точно е притежание.
По т.2.
Посочен е диаметърът на кръговото движение - 8 метра. Не е посочено по чия
инициатива е изградено, не са предоставени данни за издадено разрешение със
съответните скици и чертежи за този различен от преасфалтиране нов строеж, нито
данни дали този нов строеж е незаконен, със съответните законови последици.
По т.3.
Посочено е, че за ремонтните дейности, представляващи рехабилитационни работи
по пътната настилка в участъка от басейн „Приморски“ до „Кални бани“, включващи
преасфалтиране, стойността на възлагането е 72814,05 лв.
Посочено е, че алеята не е предназначена за автомобилно движение. Не е посочено
защо преасфалтираната настилка върху непредназначената за автомобилно движение
алея, е пътна, а не алейна. Не е посочено и защо по същата непредназначена за
автомобилно движение алея и в непосредствена близост до кръговото движение, са
поставени множество пътни знаци, вместо да има само един на входа на басейн
„Приморски“, забраняващ влизането и движението на автомобили по алеята.
Не е посочено със средствата за преасфалтиране в размер на 72814,05 лв. ли е
построено кръговото движение, нито какъв е точният размер на изразходваните
средства за изграждането на това пътно съоръжение за широко обществено ползване.
По т.4.
Не са предоставени копия от относимите документи.
Гр. Варна, 09.01.2017г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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