До Директора на РИОСВ – Стара Загора
г-жа Петя Папазова, office@stz.riew.gov.bg
Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2
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 проверка на 30.05.2018 г. на енергийна централа за комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно
разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции – високоетажно
свободно застрояване в град Нова Загора, собственост на „Градус 2“ ООД и
фактически резултати от предприетите институционални мерки в тази връзка
Уважаема госпожо Директор,
МОЛЯ на основание ЗДОИ, ЗООС и Орхуската конвенция, да ни бъде предоставена
изчерпателна информация за цялата преписка по и във връзка с горепосочената проверка на
30.05.2018 г. на обект „Градус 2“ ООД в град Нова Загора, включително данни за:
1. Иницииращия документ по смисъла на чл.24 от АПК и датата на започване на
производството по смисъла на чл.25 от АПК.
2. Резолюцията или заповедта, с която са определени членовете на комисията,
извършили проверката и техните задачи.
3. Съдържанието на съставения протокол – данни за съставителите и констатациите,
включително за функционирането и капацитета на монтираните на производствената
площадка с цел оползотворяване на странични животински продукти (СЖП) силоз 30 куб.м
и в затворено помещение варилна вана (видно от доклада на временната комисия, избрана с
Решение № 238/27.10.2016 г. на Общински съвет - Нова Загора и във връзка с установеното
ѝ наличие при комплексната проверка на РИОСВ - Стара Загора на 27.04.2018г.), а именно:
3.1. Количествата и източниците на енергия и материали за захранване на варилната
вана, вида оползотворявани СЖП, какво представлява, къде е предвидена за влагане и къде
се влага получената суровина.
3.2. Изпратеното след комплексната проверка на 27.04.2018г. писмо до оператора, с
което са изискани данни за капацитета и предназначението на варилната вана и неговия
отговор; писмата до кмета на община Нова Загора, директора на ОДБХ Сливен и началника
на РО ДНСК Сливен за предприемане на действия по компетентност относно нейната
законност и техните отговори.
4. Фактически резултати от предприетите институционални мерки във връзка с
констатациите в протокола.
Моля информацията да ни бъде предоставена по електронен път под формата на копие
от относимите документи по всички точки на адрес office@sopa.bg, както и под формата
преглед на оригинал. Моля в решението по чл.28 ал.2 от ЗДОИ да бъде посочено изрично, че
при предоставянето на информацията под формата преглед на оригинал могат да присъстват
тутулярният представител на заявителя СОПА, негов пълномощник и няколко водени от тях
лица, като на всички бъде разрешено да снимат документите с фотоапарати и камери за своя
сметка. Моля при разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че за получаването на
исканата информация и нейното разгласяване е налице надделяващ обществен интерес, тъй
като се цели разкриване на корупция и злоупотреби, както и повишаването на прозрачността
и резултатността на задължената по ЗДОИ държавна администрация, включително при
осъществяване на контрол. Това означава, че за предоставянето на исканата информация е
без значение дали тя е служебна и не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 23.07.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

