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Във връзка с изсичането на дървета зад църква Св. Богородица

Уважаеми господин Кмет,
На 19.05.2009 г. зад църква Св. Богородица в град Бургас са изсечени няколко дървета.
По този повод и с оглед дейността на сдружението ни, МОЛЯ на основание Закона за
достъп до обществена информация, Глава трета от Закона за опазване на околната среда и
Орхуската Конвенция за достъпа до иформация, участието на обществеността в процеса на
вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, да ни бъде
отговорено писмено на следните въпроси:
1. На какво основание е извършено отсичането на дърветата зад църква Св. Богородица?
Моля да ни бъде изготвено копие от административния акт с приложенията към него,
включително картотеката на растителността и данните за състоянието на всяко дърво, преди
да бъде отсечено.
2. На каква стойност възлиза работата по изсичане и извозване на дърветата?
3. Има ли такива и на каква стойност са нанесените при изсичането щети върху пейки и
кабели на интернет доставчици и тв оператори?
4. Планирано ли е компенсаторно засаждане на дървета, от кого, за чия сметка и в какъв
срок?
5. Предвидено ли през тази календарна година изсичането и на други дървета на същото
място?
6. Предвидено ли през тази календарна година изсичането на дървета и на други места
на територията на град Бургас и община Бургас? Моля да ни бъде изготвено копие от
картотеката на растителността за съответните микрорайони, санитарната експертиза за
актуалното състояние на предвидените за изсичане дървета, заповедите и всички документи
съгласно нормативно определената процедура.

МОЛЯ информацията да ни бъде предоставена по интернет на адрес office@sopa.bg,
както и на хартиен носител на посочения по горе пощенски адрес.
При вземане на решение по заявлението следва да бъде съобразено следното:
Исканата информация касае зелената система на град Бургас. Тя е с надделяващ
обществен интерес по смисъла на чл.37 ал.1 т.2 предл.2 от ЗДОИ във връзка с § 1 т.6 от ДР
на ЗДОИ; цели разкриване или предотвратяване на корупция, злоупотреба с власт и
повишаване прозрачността и отчетността на администрацията на община Бургас.
Приложение: Копие от решение № 1388 /13.02.2007 г. по ф.д. 252 /2007 г. на ВОС
като доказателство за съдебната регистрация и представителната власт на сдружението.
Гр. Варна, 21.05.2009 г.

С уважение: Юлиян Чолаков

