ДО кмета на община Варна
zdoi@varna.bg
Във връзка с ДОИ15000251ВН от 02.12.2015г.
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: 1. Предоставяне на данни за извършителя, причината и разходите за
затварянето на Станчовата алея в Морската градина за пешеходци и велосипедисти.
2. Налагане на глоба на секретаря на Община Варна или друго длъжностно лице при
евентуално непроизнасяне по заявлението в законоустановения 14 дневен срок.
Уважаеми господин Кмет,
Със заявление вх.№ ДОИ15000251ВН от 02.12.2015г. поискахме информация за правното
и фактическо основание за затварянето на Станчовата алея за пешеходци и
велосипедисти, копие от съответния акт и всички относими документи.
С писмо ДОИ15000251ВН_001ВН от 04.12.2015г. секретарят на Община Варна ни
уведоми, че на основание чл.32 ал.1 от ЗДОИ заявлението ни е препратено до Областния
управител. Според автора на това писмо, общинската администрация не разполага с
никаква част от исканата информация, а това твърдение не отговаря на истината.
В действителност, с писмо РД-15-0801-164 (2) от 12.05.2015г. по описа на Областна
администрация на кмета на община Варна е изпратен протокол от 08.05.2015г., съставен
от назначена от областния управител комисия с участието на инж. Олег Колев – главен
експерт СУТ в община Варна. В т.1 от този утвърден от областния управител протокол е
предложено на община Варна да обезопаси засегнатия участък от Станчовата алея в
Морската градина на Варна от регистрираното на 04.05.2015г. свличане на земни маси от
ската над БУНА 103 (четвърта буна) с трайни високи прегради, ограничаващи
преминаването на пешеходци и велосипедисти по алеята.
Ето защо МОЛЯ да се произнесете изрично по заявлението ни и ни уведомите за това в
законоустановения 14 дневен срок, който изтича на 16.12.2015г., като обърнете специално
внимание за предоставянето на следната относима информация:
1. Критериите за избора и наименованието на юридическото лице, извършило
обезопасяването на засегнатия участък от името на Община Варна чрез фактическото
затваряне на Станчовата алея, ако има такова лице.
2. Акта, въз основа на който е извършено обезопасяването чрез затваряне на алеята.
3. Размера на разходите по обезопасяването чрез затваряне и от кого са заплатени.
В противен случай ще е налице непроизнасяне в срок, тоест мълчалив отказ по
заявлението ни, както и хипотезата на чл.42 ал.1 от ЗДОИ за налагане на глоба на
виновното длъжностно лице.
Приложение: Копие от писмо РД-15-0801-164 (2) /12.05.2015г. по описа на областна
администрация с приложения протокол от 08.05.2015г.
Гр. Варна, 11.12.2015г.

С уважение: Юлиян Чолаков

