ДО кмета на община Бургас
obshtina@burgas.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Асен Недялков Йорданов, Директор на сайта Биволъ, е-поща: alsussen@bivol.bg
адрес за кореспонденция: площад „Баба Ганка“ № 4, ет.4, гр. Бургас 8000
и
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 проекта „Стара карта на Бургас“, реализиран на улица „Алеко Богориди“
Уважаеми господин Кмет,
Молим на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена изчерпателна информация за
цялата преписка и документацията за действията на общинската администрация по повод
и във връзка с проекта „Стара карта на Бургас“, реализиран на улица „Алеко Богориди“ в
град Бургас, а именно:
Данни за иницииращия документ по смисъла на чл.24 и датата по смисъла на чл.25
от АПК за започване на производството по възлагането на проекта и неговото
одобряване, данни за всички документи до неговото приключване, включително данни за
самия проект и неговата цена, за възложителя, проектанта, изпълнителя, протоколите от
общественото обсъждане и от други срещи, за относимата входяща и изходяща
кореспонденция в Община Бургас преди и след финализирането му - предложения,
мнения, писма, заявления, инициативи, както и за писмата, с които им е отговорено от
общинската администрация.
Молим информацията да е актуална към датата на нейното предоставяне. Същата да
ни бъде предоставена по електронен път под формата на копие от относимите документи
на адреси office@sopa.bg и alsussen@bivol.bg в pdf, jpg или друг формат както и под
формата преглед на оригинал. 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 титулярните заявители или техни представители и няколко водени от тях
лица, като на всички бъде разрешено да снимат документите с фотоапарати и камери за
своя сметка. Ако част от исканата информация съдържа защитени лични данни или други
правнозащитени тайни, те да бъдат заличени, за да ни бъде предоставена останалата част.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че за получаването и
разгласяването на исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй
като се цели не само повишаването на прозрачността и отчетността на задължената по
ЗДОИ общинска администрация, но и разкриването на корупция при оползотворяването
на обществени средства. Това означава, че за предоставянето на исканата информация е
без значение дали тя е служебна и не е необходимо съгласието на трети лица.
гр. Бургас
гр. Варна, 02.08.2018г.

С уважение:

Асен Йорданов
Юлиян Чолаков

