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ДО Министерски съвет
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

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
ОТНОСНО наличието на решения на Министерски съвет, въз основа на които 122 дка имоти от
Морската градина и крайбрежната ивица на Варна са валидно преактувани от изключителна в
частна държавна собственост, за да бъдат продадени без търг и конкурс на многократно
занижена цена

Уважаеми господин Министър-председател,
Приложено представям фотокопия на актове за изключителна държавна
собственост № 603 и 604, съставени на 17.05.2000 г., № 606, съставен на 13.06.2000 г.,
както и фотокопия на отнасящите се за същата територия актове за частна държавна
собственост № 7349, 7350, 7351, 7352 и 7353, съставени на 19.03.2009 г. Това са
различни варианти на актове за собственост имотите, предмет на сделката със 122 дка
имоти от Морската градина и крайбрежната ивица на Варна, продадени без търг и
конкурс на многократно занижени цени.
МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация да ни бъде
предоставена информация на хартиен носител за наличието на решения на Министерски
съвет, взети на основание чл.6 ал.1 от ЗДС по реда на чл.7 ал.3 от ППЗДС или на друго
основание, с които визираните по-горе 122 дка имоти са валидно преактувани от
изключителна в частна държавна собственост.
В случай, че такива решения има, МОЛЯ да ни бъдат изготвени копия от тях на
хартиен или технически носител.
Информацията се иска в условията на надделяващ обществен интерес от
разкриването й по смисъла на чл.37 ал.1 т.2 предл.2 от ЗДОИ във връзка с §1 т.6 от ДР
на ЗДОИ поради съмнението за конфликт на интереси, корупция и безстопанственост в
особено големи размери, както и злоупотреба с власт на местно и национално равнище.
Приложения: Копия на реш.№ 1388 /13.02.2007 г. по ф.д. № 252 /2007 г. на ВОС и 8 бр. АДС.

Гр. Варна, 27.11.2009 г.

С уважение: (

) /Юлиян Чолаков/

