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, гр. Варна 9004
ОТНОСНО кадастрален план на Местност „Старите лозя“ – гр. Варна от 1936г.
с нанесена регулация от 1937г.
Уважаеми господин Кмет,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена информация за горепосочения
кадастрален план на Местност „Старите лозя“ – гр. Варна от 1936г. с нанесена
регулация от 1937г., в мащаб 1:2000. Моля информацията да ни бъде предоставена под
формата преглед на оригинал, както и по електронен път под формата на електронно копие
в jpeg или друг растерен формат с резолюция ≥ 300 dpi, или в произволен векторен формат,
на адрес office@sopa.bg или друг интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани
данните. Моля в решението за предоставяне на информацията да бъде посочено изрично,
че при предоставянето на плана под формата преглед на оригинал могат да присъстват
тутулярният представител на заявителя СОПА, негов пълномощник и няколко водени от
тях лица, като на титулярния представител, пълномощника и водените лица бъде
разрешено да снимат и цифровизират картния план с фотоапарати и камери за своя сметка.
При наличие на конкретно посочени технически трудности за сканиране на плана с
наличните в Община Варна скенери, моля в решението за предоставяне на информацията
да бъде посочено изрично, че заснемането на плана от титулярния представител на
заявителя, пълномощника и водените от тях лица ще се счита за предоставяне на
информацията по електронен път.
Със заявлението се цели не само да си съставим мнение дали кметът и общинската
администрация са укривали и укриват от обществеността информацията в картния план,
не само повишаване на прозрачността и отчетността, но и разкриването на корупция и
злоупотреби чрез незаконно укриване на обществена информация с цел запазване на
монополно положение за нерегламентирана търговия с данни при имотни спорове.
Има и друга, не по-маловажна цел. Състоянието на оригиналния план продължава да
се влошава не само от естествената му амортизация с течение на годините, но и поради
безотговорното му многократно предоставяне по реда на ЗДОИ и други справки под
формата преглед на оригинал, а не на негово копие или по електронен път. Затова друга
основна цел на заявлението е той да бъде цифровизиран и публикуван в сайта на общината
или на друго място, за да може укривателските действия да престанат, изображението на
плана да стане леснодостъпно и тази част от историята и културното наследство на града
ни бъде съхранена за идните поколения в сегашния ѝ вид.
В тази връзка обръщам внимание, че поради големия обем графична и текстова
информация, формата преглед на оригинал не е подходяща в самостоятелен вид, тъй като
с нея не може да се постигне целта на заявлението и на ЗДОИ. Това означава, че за
предоставянето на информацията в исканата форма е налице надделяващ обществен
интерес, при наличието на който е без значение дали тя е служебна и не е необходимо
съгласието на трети лица. Моля да се вземе предвид и това, че информацията не ни е
предоставяна през последните 6 месеца, а по електронен път - въобще.
Гр. Варна, 17.07.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

