ДО Областния управител на област Варна
Във връзка с Решение ДУ-15-7710-30 /11.12.2015г.
по Заявление ДУ-15-0801-10 /08.12.2015г.
МОЛБА
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 преразглеждане на Решение ДУ-15-7710-30 от 11.12.2015г. и връщане на
заявлението обратно на кмета на община Варна по компетентност
Уважаеми господин Областен управител,
С горепосоченото Решение ДУ-15-7710-30 /11.12.2015г. не сте ни разрешили ДОИ с
аргумент, че с предходно заявление сме отправили идентично искане, по което достъпът
бил разрешен. СОПА, обаче, не сме подавали до Вас две заявления, а едното Ви е
препратено неправилно от общинската администрация. Част от търсената информация се
съхранява със сигурност именно от общинската администрация и в тази част със сигурност
няма основание за препращане.
Ето защо имаме интерес и МОЛЯ по реда на чл.91 и/или чл.62 от АПК да
преразгледате и измените или допълните Решение ДУ-15-7710-30 /11.12.2015г., като на
основание на чл.32 ал.1 от ЗДОИ препратите обратно на кмета на община Варна
заявлението за вземане на решение в частта, по която е компетентен.
Конкретните ни съображения за това са следните:
Препращане по чл.32 ал.1 от ЗДОИ се извършва, когато органът не разполага с исканата
информация. В случая общинската администрация разполага с част от търсената
информация и просто ни е изпратила за „ЗЕЛЕН ХАЙВЕР“. С писмо РД-15-0801-164 (2)
от 12.05.2015г. областният управител е изпратил на кмета протокол от 08.05.2015г.,
съставен от комисия с участието и на инж. Олег Колев – главен експерт СУТ в община
Варна. В т.1 от този 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.
Със заявлението до кмета сме поискали ДОИ за правното и фактическо основание за
затварянето на Станчовата алея за пешеходци и велосипедисти, копие от съответния акт и
всички относими документи. Общинската администрация със сигурност разполага с цялата
информация за действията, които самата тя е извършила или е следвало да извърши
съгласно протокола от 08.05.2015г., включително с информацията за критериите за избора
и наименованието на юридическото лице, извършило обезопасяването на засегнатия
участък от името на Община Варна чрез фактическото затваряне на Станчовата алея с
„трайни високи огради“, разполага с информацията за акта, въз основа на който
обезопасяването е извършено именно чрез затварянето на алеята, както и с информацията
за размера на разходите по обезопасяването чрез затваряне и от кого са заплатени те.
Общинската администрация разполага и с всички относими документи.
МОЛЯ да бъдем уведомени за решението по настоящата молба преди 28.12.2015г., когато
изтича срокът за обжалване на процесното Решение ДУ-15-7710-30 /11.12.2015г.
Гр. Варна, 15.12.2015г.

С уважение:

Юлиян Чолаков

