До Кмета на район Одесос, община Варна
odesos@varna.bg, delovodstvo@odesos.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща office@sopa.bg, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО информация за извършените и предстоящите резитби на дървесни
видове на територията на район Одесос в периода след 01.01.2018г.
Уважаеми господин Кмет,
Поводът за настоящото заявление е резитбата на дървесни видове, започнала днес
31.07.2019г. в 7:55 часа в градинката на междублоковото пространство между блок 41 и
блок 40 (бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40), наречена от работниците „повдигане
на сухите клони на дърветата“. Обръщам внимание на общоизвестния факт, че щадящо
дърветата подрязване на клони се извършва в периодите около началото и края на зимните
месеци, но не и в разгара на лятото. В случая работниците не можаха да покажат
документи. Старши-инспектор Юлиана Игнатова от районната администрация – сектор
„Екологичен контрол“ обясни по телефона, че имало възлагателно писмо, според което
нямало нужда извършваните действия да бъдат описвани подробно. Означението (номерът
и датата) на писмото не бяха посочени.
Ето защо моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена цялата наличнa
информация относно извършените резитби на дървесни видове на територията на района в
периода от 01.01.2018г. до датата на предоставяне на информацията, включително
информация за броя, местата, времето (датите) и изпълнителите на резитбите, както и за
всички издадени документи във връзка с необходимостта от извършването, самото
извършване и отчетността на извършените резитби.
Моля да ни бъде предоставена аналогична изчерпателна информация и за периода
след датата на решението за предоставяне на исканата информация, тоест за планираните
и предстоящи резитби, за които има документация.

Моля исканата информация да ни бъде предоставена под формата преглед на
оригинал, както и под формата на копия от относимите документи, предоставени по
електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf, jpg или друг широкодостъпен формат.
Ако част от исканата информация съдържа защитени лични данни или други
правнозащитени тайни, те да бъдат заличени, за да ни бъде предоставена останалата част.
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 титулярният
заявител и/или негови представители, като на всички бъде разрешено да снимат
документите с фотоапарати и камери за своя сметка.
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 повишаването на прозрачността и отчетността на районната и 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. Варна, 21.08.2019г.

