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Уважаеми господин Кмет,
Аплодираме стремежа на общинската администрация да използва различни средства
за постигане на максимална публичност на проекта за Общ устройствен план (ОУП) на
община Варна във връзка с предстоящото му обществено обсъждане, особено след
продължителното лишаване на обществеността от достъп до всякаква информация за този
план, включително с откази по подадени заявления за достъп до обществена информация и
излишни разходи на общината за последвалите съдебни дела.
С оглед оптимизиране на общинските действия за осигуряване на необходимата
публичност на проекта за ОУП, желаем да се информираме за вида на предприетите и
предстоящите мероприятия и за размера на изразходваните и предвидените за изразходване
средства, за да си съставим мнение и направим наши конструктивни предложения, които
общинската администрация да обсъди, одобри и реализира за обща полза.
Ето защо МОЛИМ на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
да ни бъде предоставен на хартиен носител достъп до следната информация, като ни бъде
изготвено и фотокопие от съответните документи:
1. Какви действия е предприела общинската администрация за информиране на
обществеността за проекта за ОУП на Община Варна до датата на решението по настоящото
заявление и какви предстоят?
2. От възложителя или от изпълнителя на проекта са финансирани рекламните материали в
град Варна с изображението на ОУП на Община Варна?
3. На кои позиции са билбордовете и таблата в град Варна с информационни материали за
проекта на ОУП, заплатени от Община Варна?
4. Какъв е общият размер на средствата, предвидени в Община Варна за осигуряване
публичност на проекта за ОУП?
5. По каква процедура и с какъв административен акт е разрешено реализирането на
инициираните мероприятия по т.1?
6. За какъв период от време е предвидено и какъв е размерът на изразходваните средства за
всяко от инициираните мероприятия по т.1?
7. Какъв е размерът на средствата, изразходвани от Община Варна специално за билбордове,
табла и апликации по автобуси с изображението на ОУП на Община Варна:
а) с легенда за цветовете, с които са означени различните територии;
б) без легенда за цветовете, с които са означени различните територии?

МОЛИМ при вземане на решение по заявлението да бъде съобразено следното:
1. Съгласно чл.15 ал.1 от ЗДОИ, с цел осигуряване на прозрачност в дейността на
администрацията и за максимално улесняване на ДОИ всеки ръководител на
административна структура в системата на изпълнителната власт, какъвто е и Кметът на
Община Варна, е длъжен и без заявление да публикува периодично актуални данни за
организацията и функциите на ръководената от него администрация.
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. С нея се цели разкриване или
предотвратяване на корупция, злоупотреба с власт и повишаване прозрачността и
отчетността на администрацията на Община Варна.
Приложение: Решение № 1388 /13.02.2007 г. по ф.д. № 252 /2007 г. на ВОС като
доказателство за регистрацията и представителната власт на сдружението.
С уважение:
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Гр. Варна, 01.08.2009 г.

) /инж. Ю. Чолаков/
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) /инж. В. П. /

