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 общественото обсъждане на мозайката „Стара карта на Бургас“
на улица „Алеко Богориди“ в град Бургас.
Уважаеми господин Кмет,
Молим на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация относно
мозайката „Стара карта на Бургас“, реализирана като част от проекта „Реконструкция на
пешеходната зона ул. „Алеко Богориди“ от ул. „Лермонтов“ до ул. „Демокрация““:
1. Дали администрацията на Община Бургас е организирала и провеждала обществено
обсъждане на мозайката като част от проекта за реконструкция на пешеходната зона или не.
2. Съдържанието на протоколите от общественото обсъждане, включващи обсъждане на
мозайката, ако такова е проведено преди нейната реализация.
3. Броя и съдържанието на документите от относимата към мозайката входяща и
изходяща кореспонденция в Община Бургас – предложения, мнения, отзиви, заявления,
инициативи от граждани, организации и институции, както и на писмата, с които им е
отговорено от общинската администрация – за периода преди нейната реализация
4. Съгласувателната документация и кореспонденция на Община Бургас с
Министерството на културата и с Дружеството на художниците – Бургас.
5. Данни за официално вградените художествени пластики - общ брой, наименование и
автор на всяка от тях.
6. Разрешението за строеж на мозайката и собствеността на произведението.
7. Описаната в точка 3 и 4 информация за периода след реализацията на мозайката до
датата на предоставянето на исканата информация.

Моля да ни бъдат предоставени копия от относимите документи.
Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация да ни бъдат
предоставени по електронен път на адреси office@sopa.bg и alsussen@bivol.bg в pdf или друг
широкодостъпен 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, 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 исканата информация не ни е предоставяна през последните 6 месеца. За нейното
получаване и разгласяване е налице надделяващ обществен интерес, тъй като се цели
повишаването на прозрачността и отчетността на общинската администрация, както и
разкриването на погазени административнопроизводствени процедури и корупция при
оползотворяването на обществени средства.
В случая това означава, че е без значение дали исканата информация е служебна или
с подготвителен характер и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
гр. Бургас, 29.07.2019г.
гр. Варна

С уважение:

Асен Йорданов
Юлиян Чолаков

