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 наличните в Община Варна скенери с формат А3 и по-големи
Уважаеми господин Кмет,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена под формата преглед на
оригинал, както и по електронен път на адрес office@sopa.bg или друг интернет адрес,
следната информация за наличните в Община Варна скенери с формат А3 и по-големи:
1. Изчерпателни данни за броя на наличните скенери с формат А3, тяхното
местонахождение по сгради, етажи и стаи и кои дирекции с колко от тях разполагат.
2. Изчерпателни индивидуализиращи данни за наличните широкоформатни скенери
(с формат по-голям от А3), включително данни за техните марки, модели, цените и датите
на които са закупени, данни за съответните обществени поръчки, ако такива са
провеждани, както и данни за тяхното точно местонахождение по сгради, етажи и стаи и
кои дирекции с какви точно широкоформатни скенери разполагат.
3. Разполагат ли администрациите на районните кметства със скенери с формат А3 и
по-големи и кои кметства с какви точно скенери разполагат.
Моля информацията да е актуална към датата на нейното предоставяне.
Моля същата да ни бъде предоставена под формата преглед на скенерите в оригинал,
а останалата информация по електронен път на адрес office@sopa.bg, включително на
електронни копия от относимите документи.
Моля в решението по заявлението да бъде посочено изрично, че при предоставянето
на информацията под формата преглед на скенерите в оригинал могат да присъстват
тутулярният представител на заявителя СОПА, негов пълномощник и няколко водени от
тях лица, като на всички бъде разрешено да снимат скенерите с фотоапарати и камери.
Със заявлението се цели не само да си съставим мнение дали кметът и общинската
администрация са укривали и укриват от обществеността данните за наличните в Община
Варна скенери и изразходваните за тяхното закупуване бюджетни средства, тоест не само
повишаване на прозрачността и отчетността, но и разкриването на корупция и злоупотреби
по служба чрез незаконно укриване изображенията на стари кадастрални планове с
неверни твърдения за липсата на подходящи скенери за тяхното цифровизиране с оглед
целяното запазване на монополно положение за нерегламентирана търговия с данни при
имотни спорове. Това означава, че за предоставянето на информацията е налице
надделяващ обществен интерес, при наличието на който е без значение дали тя е служебна
и не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 17.07.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

