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ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
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ОТНОСНО причината да бъде затворена Станчовата алея в Морската
градина за пешеходци и велосипедисти

Уважаеми господин Областен управител,
Моля на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да ни
предоставите информация на какво правно и на какво фактическо основание е
затворена Станчовата алея в Морската градина на Варна за пешеходци и
велосипедисти и с какъв акт. Моля да ни бъде предоставено копие от съответния
акт, както и от всички относими документи.
Желаем за взетото решение по настоящото заявление да бъдeм уведомени по електронната
поща на адрес office@sopa.bg или на посочения пощенски адрес. Информацията да ни
бъде предоставена в писмен вид под каквито и да са допустими от ЗДОИ форма и начин по електронната поща или с пощенска пратка на съответния посочен адрес, или с
протокол по чл.35 ал.2 от ЗДОИ на място, посочено от административния орган.
Целта на заявлението е да се повиши прозрачността на действията на задължения по
ЗДОИ Областен управител на област Варна, както и разкриване на корупция и
злоупотреба с власт от длъжностни лица. Фактът, че такава важна част от парка е
затворена за гражданите, без да е ясно от кого и с какви намерения, е съществена
предпоставка за наличието на умишлено закононарушение, което целим да разкрием. Ето
защо е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне и разгласяване на исканата
обществена информация. Още повече, че вече над месец и половина кметът и областният
управител си прехвърлят топката, разигравайки питащите граждани по този въпрос.
Моля при вземане на решение по заявлението да бъде съобразено, че исканата
информация е определена точно по съдържание, вид, обем, характер, произход, времеви
обхват и местонахождение. Посочени са и допустими от ЗДОИ форма и начин на
предоставяне. Налице е и мотивиран надделяващ обществен интерес от разкриването и
разгласяването й по смисъла на §1 т.5 и 6 от ДР на ЗДОИ. Това означава, че е без значение
дали търсената информация е служебна и дали са налице хипотезите на чл.13 ал.2 от
ЗДОИ, и че за предоставянето ѝ НЕ Е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 02.12.2015г.

С уважение: Юлиян Чолаков

