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ОТНОСНО
кадастрален план на Местност „Старите лозя“ – гр. Варна от 1936г.
с нанесена регулация от 1937г., мащаб 1:2000

Уважаеми господин Кмет,

МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставено електронно копие от всички
части на горепосочения кадастрален план на Местност „Старите лозя“ – гр. Варна от
1936г. с нанесена регулация от 1937г., в мащаб 1:2000.
Моля информацията да ни бъде предоставена по електронен път в jpeg, pdf или
друг формат на адрес office@sopa.bg, или на друг интернет адрес, където се съхраняват
или са публикувани данните, както и под формата преглед на оригинал или копие.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че информацията не ни е
предоставяна през последните 6 месеца. Освен това, поради големия обем графична и
текстова информация в кадастралния план, формата преглед на оригинал е неподходяща
в самостоятелен вид, тъй като с нея не се постига целта на ЗДОИ, а именно
обществената информация за тази част от историята на града ни да стане обществено
достояние и да бъде запазена за идните поколения.

Целта на заявлението е повишаването на прозрачността и отчетността на
задължената по ЗДОИ общинска администрация, както и разкриването,
предотвратяването и/или прекратяването на корупция и злоупотреби по служба,
включително на деятелност от общ характер, чрез незаконно укриване на обществена
информация. Налице са подлежащи на проверка данни, че общинската администрация
разполага с електронно копие от кадастралния план, но в периода след 2012г. определени
общински служители заблуждават целенасочено гражданите и съда, че няма такова копие,
с оглед запазване на монополно положение за нерегламентирана търговия с данни при
имотни спорове и/или изготвяне на СТЕ при паралелната им дейност като вещи лица,
включително при наличие на конфликт на интереси, зад гърба на кмета. Това означава, че
за предоставянето и разпространяването на исканата информация е налице надделяващ
обществен интерес по смисъла на ЗДОИ, при наличието на който е без значение дали тя
е служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 02.01.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков

