До Kмета на община Бургас
obshtina@burgas.bg, m.dimova@burgas.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 енергийната пирамида на Ахмед Доган на кей в парк „Росенец“
Уважаеми господин Кмет,
„Малкият кей завършва със синя стъклена пирамида, целта на която е да генерира
енергия. Вляво от нея е пясъчната ивица.“ Цитатът и снимката са от публикацията на БТВ
от 10.07.2020г. на адрес: https://btvnovinite.bg/bulgaria/dogan-se-nadjava-masovoto-plazhuvanedo-negovoto-imenie-da-ne-dovede-do-sblasaci.html
Тоест,
целта
на
съоръжението
е
да
генерира, да произвежда
енергия,
която
да
извършва
определена
работа или да я излъчва в
заобикалящата го околна
среда, вероятно и в посока
на намиращата се в
непосредствена близост
плажна пясъчна ивица.
Ето защо МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена информация относно:
1. Разрешението за строеж на въпросното енергийно съоръжение.
2. Вида на разрешената за генериране енергия – механична, топлинна, електрическа,
електромагнитна, химична, ядрена, гравитационна, духовна, жизнена, сексуална или друга.
3. Данни за максималния интензитет или мощност, разрешени за генериране.
4. Данни за доклада за ОВОС на енергийния генератор.
5. Разрешението за строеж на кея, свързващ енергийната пирамида с морския бряг.

Моля исканата информация и копията от относимите документи да ни бъдат
предоставени по електронен път в pdf, jpeg или друг общодостъпен формат на адрес
office@sopa.bg. В случай, че част от нея съдържа защитени лични данни или друга правно
защитена информация, моля те да бъдат заличени, за да ни предоставите останалата част.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че се цели повишаването на
прозрачността на задължен по ЗДОИ субект, разкриването на корупционни практики,
нередности и злоупотреби в община Бургас и по морското крайбрежие.
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 с подготвителен характер, и че за предоставянето ѝ не е
необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 12.07.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)

