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ОТНОСНO:
публичен
регистър
на
озеленените
площи,
дълготрайните декоративни дървета и дърветата с
историческо значение в Морската градина на Варна
Уважаеми господин Кмет,
С оглед изявлението на арх. Жечев по време на срещата на 19 август 2009 г. на Холдинг
Варна АД с акционери, представители на медиите, НПО и граждани във връзка с проекта Алея
Първа, че в Община Варна са налични документи, описващи в подробности дълготрайната
дървесна растителност в Приморски парк,
МОЛИМ на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да ни бъде
предоставен достъп до паспортите и санитарните експертизи на всички дървета и до публичния
регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с
историческо значение в Морската градина (Приморски парк на Община Варна).
Желаем да ни бъде предоставена възможност да прегледаме оригиналните документи,
включително справките за картотекираната растителност в поземлени имоти ПИ
10135.2561.5; 10135.2561.9; 10135.2561.12; 10135.2561.18 и 10135.2561.175, обект на
проектирани и действащи ПУП, след което да посочим от кои документи да ни бъде изготвено
копие на хартиен или технически носител по реда на чл.26 и 27 от ЗДОИ.
При вземане на решение по заявлението следва да бъде съобразено, че съгласно чл.63
ал.1 от Закона за устройството на територията исканата информация се предоставя по реда на
ЗДОИ. Основание за заявлението е и чл.5 от Закона за устройство на Черноморското
крайбрежие, Глава трета от Закона за опазване на околната среда и Орхуската Конвенция за
достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и
достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда.
Приложениe: Заверено фотокопие от реш.№ 1388 /13.02.2007 г. по ф.д. № 252 /2007 г.
на ВОС като доказателство за регистрацията и представителната власт на сдружението.
С уважение:
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