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ОТНОСНО продажбата на имоти държавна собственост от Морската градина
Уважаеми господин Областен управител,
По данни от пресата, на 15 юни т.г. 117 741 кв.м от Морската градина е продала
държавата на "Холдинг Варна", собственост на групата ТИМ. Петте парцела до морския
бряг са купени за 11 747 445 лв, като документите за продажбата са подписани от областния
управител на Варна - Христо Контров.
Ето защо МОЛИМ на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
да ни бъде предоставен достъп до следната информация, като ни бъде изготвено и хартиено
фотокопие от съответните документи:
1. Преглед на оригинала на договора или договорите за продажба на петте парцела от Морската
градина на "Холдинг Варна".
2. Достъп до документите, обосноваващи правото на "Холдинг Варна" да придобие земята и
обосновката, че му е нужна за реализирането на проект „Алея първа”.
3. Актовете, настоящи и предходни, за държавна собственост на продадените парцели.
4. Деактуването на продадената земя от публична държавна в частна държавна собственост.
5. Актът с който е взето решение за продажбата.
6. Заплатена ли е цената по сделката от купувача и кога?
7. Ако цената е платена, какви доказателства е представил купувачът за произхода на средствата?

МОЛИМ информацията да ни бъде предоставена на хартиен носител, като в случай,
че текстът съдържа и лични данни, съответните пасажи да бъдат заличени.
При вземане на решение по заявлението следва да бъде съобразено следното:
1. Варненци и гостите на града имат правото да знаят кой и как стопанисва и се
разпорежда с териториите, прилежащи на бреговата ивица и с терените в Морската градина,
съдържаща голяма част от зелената система на град Варна. Основанието е не само ЗДОИ, но
и Глава трета от Закона за опазване на околната среда, и Орхуската Конвенция за достъпа
до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа
до правосъдие по въпроси на околната среда.
2. Исканата информация 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, тъй като освен повишаване
прозрачността и отчетността на задължен по ЗДОИ субект, цели и разкриване или
предотвратяване на корупция, злоупотреба с власт на местно и национално равнище. Дори
да се приеме, че информацията е служебна, съгласно чл.13 ал.4 от ЗДОИ достъпът до
служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ
обществен интерес. По същата причина достъпът не може да бъде отказан и с аргумент, че
предоставянето на информацията би накърнило интересите на трето лице, тъй като съгласно
чл.31 ал.5 от ЗДОИ не е необходимо неговото съгласие при надделяващ обществен интерес
от разкриването й.
Приложения: Копие от реш.№ 1388 /13.02.2007 г. по ф.д. № 252 /2007 г. на ВОС и
УАС по ф.д. № 2297 /2004 г. на ВОС като доказателства за регистр. и представителна власт.
С уважение:
Гр. Варна, 24.07.2009 г.

....................
Ю. Чолаков

....................
К. Бонев

