ДО административния ръководител
на Варненска окръжна прокуратура (ВОП)
гр.Варна, площад ”Независимост” №2, op@vn.prb.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
Адрес: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004, office@sopa.bg
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445

ОТНОСНО проверката по жалба-сигнал до ВОП от 25.11.2010 г.

Уважаеми господин Окръжен прокурор,

С горепосочения сигнал шест граждански организации сме сезирали ВОП с данни
за престъпление от общ характер, извършено при възлагането от Областна
администрация - Варна на експертните оценки за определяне на пазарната стойност на
терените за проекта „Алея първа” и при изготвянето им от лицензиран експерт-оценител
инж. Цветана Георгиева Ангелова и лицензиран експерт-оценител Галина Вълканова
Георгиева във връзка с продажбата им на „Холдинг Варна” АД. Податели на сигнала са
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА, Българско
дружество за защита на птиците - БДЗП, Обществен център за околна среда и устойчиво
развитие - ОЦОСУР, Гражданско сдружение „Зелена Варна”, Сдружение с нестопанска
цел „Обединено гражданско сдружение” и партия „Зелените” МО Варна.
Сигналът касае извършването на проверка относно това дали и от кого е оказван
натиск върху областната администрация за предоставянето на неверни изходни данни
на лицензираните оценителки, че няма разработен ПУП, както и дали те са били
подведени от областната администрация или са действали с някого в съучастие при
определянето на значително занижена „пазарна стойност” на визираните терени.
Сигналът е публикуван на следния адрес: http://www.sopa.bg/request.php?855

В тази връзка МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) да ни бъдат предоставени данни за хода на проверката по този
сигнал, а именно какви резолюции са поставяни, какви нареждания са давани, какви
действия са предприети и какви постановления са издавани по този сигнал, както и
да ни бъде предоставен достъп за преглед на цялата преписка, за да посочим копие
от кои документи да ни бъдат предоставени по електронната поща на адрес
office@sopa.bg или на хартиен носител .

Информацията да ни бъде предоставена по е-поща на посочения адрес или по
какъвто и да е друг допустим от ЗДОИ начин и допустима от ЗДОИ форма.
При разглеждане на заявлението да се вземе предвид, че информацията се иска
при наличието на надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването й
по смисъла на §1 т.5 и т.6 от ДР на ЗДОИ във връзка с чл.13 ал.4, чл.17 ал.2, чл.31
ал.5 и чл.37 ал.1 т.2 от ЗДОИ, тъй като се цели повишаване на прозрачността и
отчетността на задължен по ЗДОИ субект, разкриване на корупция и злоупотреба с
власт. Това означава, че е без значение дали информацията е служебна, дали
съдържа производствена или търговска тайна и за предоставянето й не е необходимо
съгласието на трети лица. Още повече, че са налице данни, от които може да се
направи основателно предположение, че прокуратурата задържа умишлено и укрива
документи, доказващи очевидни финансови злоупотреби в особено голям размер.
Такива данни има както по отношение на ръководството на ВОП, така и конкретно
за прокурор Станислав Андонов. Има данни, че същите целенасочено преследват
граждани и граждански организации само затова, че са се осмелили да се
интересуват от пропуските и злоупотребите в дейността на прокуратурата и МВР.
Приложение: Копие от удостоверение от 18.03.2011 г. от ВОС.
Гр. Варна, 22.03.2012 г.

С уважение: Юлиян Чолаков

