ДО Областния управител на област Варна
Във връзка със Заявление ДУ-15-9907-1 /02.12.2015г.
ИСКАНЕ
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, e-mail: office@sopa.bg
чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес: бул.„Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

ОТНОСНО допълване на предоставената ни информация по реда на чл.22 от ЗДОИ
Уважаеми господин Областен управител,
Със заявлението сме поискали информация за правното и фактическо основание за
затварянето на Станчовата алея, копие от съответния акт и всички относими документи.
В тази връзка моля предоставената ни на 10.12.2015г. информация да бъде допълнена, като
на основание чл.22 от ЗДОИ ни бъде предоставена информация за инициативата по
смисъла на чл.24 ал.1 от АПК за започване на производството по издаването на Заповед
РД-15-7706-292 /07.05.2015г. за назначаването на комисията относно Свлачище над
БУНА 103 (четвърта буна), препоръчала затварянето на Станчовата алея с „трайни
високи огради“, информация за самото затваряне, както и за съдържанието на всички
относими документи, включително копия на:
Документа – инициатива по смисъла на чл.24 ал.1 от АПК за започване на производството
по назначаването на комисията относно Свлачище (срутище) над БУНА 103
(четвърта буна), препоръчала затварянето на Станчовата алея в протокола от 08.05.2015г.
Заповед РД-15-7706-292 /07.05.2015г. за назначаването на комисията, съставила протокола
от 08.05.2015г.
Становището на „Геозащита“ ЕООД - Варна, неразделна част от протокола от 08.05.2015г.
Становището на инж. Красимир Маринов, неразделна част от протокола от 08.05.2015г.
Снимките, неразделна част от протокола от 08.05.2015г. (На технически носител или друга
форма, запазваща тяхното качество.)
Уведомленията за предприетите действия, изпратени на областния управител съгласно
неговите указания в писмо РД-15-0801-164(2)/12.05.2015г.
Документите, съдържащи данни за извършването на мероприятията, предложени в
протокола от 08.05.2015г., включително данните за предприетите съгласно т.8 от този
протокол аварийно-укрепителни и възстановителни мероприятия, и изпълнените
проекто-проучвателни работи за трайно укрепване на засегнатата територия.
Заповед РД-15-7706-314 /02.06.2015г. за назначаването на комисията, съставила протокола
от 05.06.2015г.
Административния акт, съдържащ изричното волеизявление на овластения орган за
забраната за преминаването по Станчовата алея за пешеходци и велосипедисти,спомената
в протокола от 05.06.2015г. с предложението тя да остане. (Обръщам внимание, че именно
тази забрана е поводът за процесното заявление за достъп до обществена информация.)
Информация кой е извършил фактическото затваряне с „трайни високи огради“, въз основа
на какъв акт (или по чие устно нареждане), размерът на разходите и от кого са заплатени.
Гр. Варна, 11.12.2015г.

С уважение:

Юлиян Чолаков

