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ДО кмета на община Варна
zdoi@varna.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща: office@sopa.bg
представлявано от председателя Юлиян Атанасов Чолаков, тел.0888491445
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО изработения през 1900г. първи кадастрален план на гр. Варна, на
подплатени картони в м.1:250 с нанесен с червен цвят улична регулация и
последващи промени със син цвят

Уважаеми господин Кмет,

МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставено електронно копие от
горепосочения Първи кадастрален план на гр. Варна, изработен през 1900г. на
подплатени картони в м.1:250 с нанесен с червен цвят улична регулация и последващи
промени със син цвят.
Моля информацията да ни бъде предоставена по електронен път в jpeg, pdf или
друг формат на адрес office@sopa.bg или друг интернет адрес, където се съхраняват или
са публикувани данните.
Обръщам внимание, че с оглед големия обем графична и текстова информация,
формите по чл.26 от ЗДОИ преглед на оригинал или копие са неподходящи, тъй като
с тях не се постига целта на заявлението и на ЗДОИ.
Освен повишаването на прозрачността и отчетността на задължената по ЗДОИ
общинска администрация, разкриването и предотвратяване на корупция и
злоупотреби по служба, основна цел на заявлението е кадастралният план да бъде
разпространен и тази част от историята на града ни да бъде запазена за идните
поколения. Най-подходящият начин за това е незабавното му публикуване на
интернет сайта на общината, с оглед неофициалните данни за лошото му физическо
състояние поради изминалите години и недоброто му съхранение. Това означава, че
за предоставянето на исканата информация е налице надделяващ обществен интерес,
при наличието на който е без значение дали тя е служебна и за предоставянето ѝ не е
необходимо съгласието на трети лица.
Моля да се вземе предвид, че информацията не ни е предоставяна през последните 6
месеца, а в исканата форма – въобще.
Гр. Варна, 29.06.2017г.

С уважение: Юлиян Чолаков

