Чрез заместник-кмет „Строителство,
инвестиции и регионално развитие“
инж. Чанка Коралска
ДО кмета на община Бургас
Димитър Николов
obshtina@burgas.bg
във вр. с изх.№ ЕД-4802(1) от 16.08.2018г.
МОЛБА за тълкуване - чл.63 ал.3 от АПК
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 тълкуване на писмо-отговор изх.№ ЕД-4802(1) от 16.08.2018г., издадено
от инж. Чанка Коралска във връзка със заявление за ДОИ вх.№ ЕД-4802 от 02.08.2018г.
Уважаеми господин Кмет,
Със заявлението се иска изчерпателна информация за документираните действия на
общинската администрация по повод и във връзка с проекта „Стара карта на Бургас“,
реализиран на улица „Алеко Богориди“ в град Бургас. Исканата информация е описана
подробно по вид, обем, времеви обхват и местонахождение. Посочени са предпочитаните
форми за нейното предоставяне – по електронен път и преглед на оригинал. Мотивирано е
наличието на надделяващ обществен интерес за нейното разгласяване.
Тя е безспорно обществена и в писмото-отговор не се спори по този въпрос. С него
инж. Чанка Коралска ни уведомява, че: „Проектът за реконструкция на ул. „Алеко
Богориди“ е съгласуван с Министерството на културата. Всички елементи на градското
обзавеждане са съгласувани с Дружеството на художниците – Бургас.“
Данни за самия проект и неговата цена, за възложителя, проектанта, изпълнителя и
протоколите от общественото обсъждане не са предоставени, не са и отказани. От самото
писмо не става ясно дали то е относимо към чл.29, чл.32 или чл.33 от ЗДОИ, дали е решение
по чл.34 от ЗДОИ за предоставяне на ДОИ, или решение по чл.38 от ЗДОИ за отказ за
предоставяне на ДОИ. Специалният ЗДОИ въобще не е споменат, поради което не е ясно
дали подписът на инж. Чанка Коралска е в качеството ѝ на лице по чл.28 ал.2 от ЗДОИ или
по заявлението ни е налице гузен мълчалив отказ, тъй като на основание чл.121 ал.1 от НПК
никой от администрацията на Община Бургас не е длъжен да дава информация по въпроси,
верните отговори на които биха го уличили в извършване на престъпление.
Ето защо Ви молим в качеството си на кмет и задължен по ЗДОИ субект - титулярен
адресат на заявлението, да изясните лично на основание чл.62 ал.3 от АПК посочените
неясноти и действителното съдържание на писмо изх.№ ЕД-4802(1) от 16.08.2018г.
гр. Бургас
гр. Варна, 20.08.2018г.

С уважение:

Асен Йорданов
Юлиян Чолаков

