ДО кмета на община Пловдив
info@plovdiv.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, чрез Юлиян Чолаков,
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО данни за наличните в архива на Община Пловдив стари карти и картни планове
Уважаеми господин Кмет,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена изчерпателна информация
(справка) за съхраняваните в Община Пловдив оригинали на исторически, топографогеодезически, кадастрални и други подобни карти и картни планове на територията на
град Пловдив и община Пловдив, както и за техни оригинални копия, за периода до
31.12.1990г. включително.
Моля справката да съдържа следните данни за всяка отделна картна позиция –
оригинал или копие:
1. Заглавие.
2. Брой оригинали и брой оригинални копия, работни или не.
3. Брой части – брой платна, картони, планшети или др., на всеки оригинал и всяко оригинално
копие. Липсващи части - изгубени, откраднати, унищожени, несъхранени или несъздадени, съгласно
поредността на номерацията им или установени по други критерии.
4. Картна основа - габаритни размери в [cm], материал на платното или подложката на
планшетите, дебелина на картоните или планшетите заедно с подложката в [mm].
5. Монохромен или няколкоцветен чертеж (изображение).
6. Физическо състояние (четливост) на данните – има ли избледнели, размазани, изтрити или
липсващи участъци с изгубена информация, включително на гърба на непрозрачните основи.
7. Мащаб и териториален обхват на всеки оригинал и всяко оригинално копие на карта или план
– работно или не. Данните за териториалния обхват да са представени с географски понятия,
местности, квартали, улици, брегова линия и др., както и с геодезически координати, като бъде
посочена и използваната координатна система.
8. Използваемост (правна валидност), година на изготвяне и период на нанасяне на валидни и
невалидни корекции. Данни за акта или актовете, с които съответният план е одобрен (валидиран) и
обявен за използваем, и с които е изменян целият или негови части или същите са обявявани за
нищожни и/или неизползваеми. Данни за всички валидни и невалидни корекции, изменения и
заличавания, установени по съдебен ред.
9. Каталожен номер или знак (сигнатура), показващ еднозначно за кой точно картен план или
негово копие става въпрос и неговото местонахождение в архива.
10. Наличие на съхранявани в Община Пловдив електронни копия на плана или на негови части.
11. Предоставяни ли са на физически, юридически или вещи лица справки и/или копия от плана
или от негови части и ако да, по какъв ред и на какъв носител са предоставяни – хартиен, технически
или и на двата вида носители, за периода преди датата на предоставянето на информацията.
12. При поискване предоставя ли Община Пловдив справки и/или копия от плана или от негови
части, на какъв носител и по какъв актуален ред към момента на предоставянето на информацията.

Моля информацията да ни бъде предоставена по електронен път в jpeg, pdf или друг
формат на адрес office@sopa.bg или на друг адрес, където са публикувани данните.
Цел на заявлението е повишаване прозрачността на администрацията на Община
Пловдив, както и ограничаването, разкриването и предотвратяването на корупция и
злоупотреби с данни при имотни спорове на територията на цялата страна. Това означава,
че за предоставянето и разпространяването на исканата информация е налице надделяващ
обществен интерес, при какъвто е без значение дали тя е служебна и за предоставянето ѝ
не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 23.02.2018г.
С уважение: Юлиян Чолаков

