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ЧРЕЗ кмета на Община Бургас

ДО Административен съд – Бургас

Ж А Л Б А
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията,
представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков,
бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, п.код 9004 гр. Варна
СРЕЩУ писмо изх.№ 94-Ю-11 /10.06.2009 г. по описа на Община Бургас
относно заявление за достъп до информация вх.№ 94-Ю-11 /21.05.2009 г.

УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ,
На 19.05.2009 г. зад църква Св. Богородица в град Бургас са изсечени няколко дървета.
По този повод и с оглед дейността на сдружението ни, сме поставили на кмета на Община
Бургас следните въпроси със заявление вх.№ 94-Ю-11 /21.05.2009 г.:
1. На какво основание е извършено отсичането на дърветата зад църква Св. Богородица? Моля да
ни бъде изготвено копие от административния акт с приложенията към него, включително картотеката на
растителността и данните за състоянието на всяко дърво, преди да бъде отсечено.
2. На каква стойност възлиза работата по изсичане и извозване на дърветата?
3. Има ли такива и на каква стойност са нанесените при изсичането щети върху пейки и кабели на
интернет доставчици и тв оператори?
4. Планирано ли е компенсаторно засаждане на дървета, от кого, за чия сметка и в какъв срок?
5. Предвидено ли през тази календарна година изсичането и на други дървета на същото място?
6. Предвидено ли през тази календарна година изсичането на дървета и на други места на
територията на град Бургас и община Бургас? Моля да ни бъде изготвено копие от картотеката на
растителността за съответните микрорайони, санитарната експертиза за актуалното състояние на
предвидените за изсичане дървета, заповедите и всички документи съгласно нормативно определената
процедура.

Отговорът на заявлението с атакуваното писмо изх.№ 94-Ю-11 /10.06.2009 г. е
незаконосъобразен.
Гр. Варна, 02.07.2009 г.

С уважение: (

) /Юлиян Чолаков/

