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ДО кмета на община Варна
zdoi@varna.bg
към преписка ДОИ17000228ВН
ИСКАНЕ
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща: office@sopa.bg, чрез Юлиян Чолаков,
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО поправяне и допълване на предоставената информация

Уважаеми господин Кмет,
Със заявлението е поискана изчерпателна информация (справка) за съхраняваните в
Община Варна оригинали на исторически, топографо-геодезически, кадастрални и други
подобни карти и картни планове на територията на община Варна и област Варна, както и
за техни оригинални копия, за периода до 31.12.1990г. включително.
С решение изх.№ ДОИ17000228ВН_004ВН от 11.01.2018г. е разрешена за
предоставяне информацията по всички 12 точки в заявлението, с изключение на точки 1,
2, 3 и 4 в частта за дебелината на картните основи и точка 9 относно каталожния номер
или знак (сигнатура), с аргумент, че Община Варна не разполагала с тази информация.
Със справка изх.№ ДОИ17000228ВН_005ВН от 18.01.2018г., подписана от директора
на дирекция „АГУП“ арх. Десислава Борисова, е предоставена информация за осем
позиции картни планове, като в текста са използвани неточни изрази като „над 120 бр.
картони“, „повече от 210 броя картони“ „повече от 220 броя планшети“, „картните
листи са от порядъка на 37 - 40 броя“. Информация по точки 5, 7, 8, 10, 11 и 12 въобще
не е предоставена.
Ето защо моля на основание чл.22 от ЗДОИ предоставената ни неточна информация
да бъде поправена, а липсващата – допълнена, като бъде обърнато специално внимание на
нейната изчерпателност, както и на обстоятелствата дали само 8 картни позиции от
периода до 31.12.1990г. се съхраняват в общинския архив и дали има или няма
съхранявани в Община Варна електронни копия на съответния план или на негови части.
Обръщам специално внимание, че със заявлението се цели разкриването на
корупция и злоупотреби с данни при имотни спорове, че решенията и
предоставяните справки по ЗДОИ са официални удостоверителни документи, и че
евентуалното изготвяне на такъв удостоверителен документ с невярно съдържание
би било деяние от общ характер, за което ще сезираме прокуратурата.
Гр. Варна, 23.02.2017г.

С уважение: Юлиян Чолаков

