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ОТНОСНО копие от Заповед № РД-20-03-1 /30.01.2009 г., издадена от
началника на СГКК – гр. Варна

Уважаема госпожо Началник,
МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация да ни бъде
предоставено копие от Заповед № РД-20-03-1 /30.01.2009 г. на началника на СГКК, от
която очакваме да получим информация за основанието за издаване на нова кадастрална
карта, съставянето на нови актове за държавна собственост, намалението на площта и
изменението на правния статут на историческото ядро на Морската градина на Варна,
като ЖЕЛАЕМ да ни бъдат дадени и относими пояснения под формата на устна справка
в присъствието на водени от нас експерти и журналисти.
Моля копието от документа да ни бъде предоставено в най-кратък срок като
сканиран документ на адрес office@sopa.bg, а при липса на техническа възможност за
това, по който и да е друг допустим от ЗДОИ начин.
Технически параметри на записа – сканиране на заповедта като черно-бял документ
(black and white picture or text) с резолюция от 250 до 300 dpi и запис на данните в tif
формат.
Съгласно чл.28 ал.1 предл.1 от ЗДОИ, заявленията за достъп до обществена
информация се разглеждат във възможно най-кратък срок. В тази връзка обръщамe
внимание, че административният орган вече е разрешил предоставянето на копие от
търсената заповед на друг заявител по реда ЗДОИ. От медиите е известно, че началникът
на службата инж. Красимира Божкова – Кателиева разполага дори с бланка за протокол
по чл.35 ал.2 от ЗДОИ, поради което не е необходимо да се изчакват 14 дни след датата
на регистриране на настоящото заявление. Информацията следва да се предостави
незабавно с оглед обществения и медийния интерес, като евентуалното неправомерно
забавяне може да бъде тълкувано като поредната злоупотреба по служба в тази служба.
Информацията се иска при наличието на надделяващ обществен интерес от
разкриването и разгласяването й по смисъла на §1 т.5 и 6 от ДР на ЗДОИ във връзка с
чл.13 ал.4, чл.31 ал.5 и чл.37 ал.1 т.2 от ЗДОИ, тъй като се цели повишаване на
прозрачността на задължен по ЗДОИ субект, както и разкриване на прикривани
злоупотреби и корупция с щети на държавата над 100 млн. лева според нас. Това
означава, че е без значение дали информацията е служебна и за незабавното й
предоставяне не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 27.04.2012 г.
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. /Юлиян Чолаков/

