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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
представлявано от Юлиян Чолаков
Бул.”Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, п.код 9004 гр. Варна

ОТНОСНО функциите и действията на Областната администрация при
актуването на 122 дка имоти от Морската градина и крайбрежието на Варна в
частна държавна собственост (ЧДС), за да бъдат продадени без търг и конкурс
Уважаеми господин Областен управител,
Повод за настоящото заявление е известното обстоятелство, че с Договор № 3910
/15.06.2009 г. Областният управител на област Варна Христо Контров е продал без търг и
конкурс 122 047 m2 имоти от Морската градина и крайбрежната ивица на Варна при цена
96,25 лв /m2, като три месеца по рано имотите са актувани в ЧДС от Заместник областния
управител Аврам Тодоров с актове за ЧДС № 7349, 7350, 7351, 7352 и 7353 от 19.03.2009 г.
Съгласно чл.58 от Закона за администрацията, дейността, структурата, организацията
на работа и съставът на областната администрация се определят с устройствен правилник,
приет от МС. Съгласно чл.4 ал.5 и 6 от Устройствения правилник на областните
администрации (УПОА), областният управител определя със заповед правомощията и
ресора на заместник областните управители, като в отсъствие на областния управител той
се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител. В
Приложение № 3 към чл.8 ал.2 от УПОА (изм. ДВ бр.80 от 12.09.2008 г., в сила от 31.08.2008 г.)
за Областна администрация - Варна са предвидени 4 заместник областни управители.
Ето защо МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде отговорено писмено на следните
въпроси, като ни бъдат изготвени копия на хартиен или технически носител на
съответните относими документи, ако такива има издадени:
1. Кой е изпълнявал функциите на длъжността Областен управител в периода от 19 до 23 март
2009 г. включително - Областният управител Христо Контров лично или негов заместник? Моля да ни
бъде изготвено копие от заповедта по чл.4 ал.6 от УПОА, ако е издадена такава.
2. Какви са били правомощията и ресора на всеки от заместник областните управители на Област
Варна, определени със заповедите по чл.4 ал.5 и 7 от УПОА, които са били валидни за периода от 19 до
23 март 2009 г. включително? Моля да ни бъде изготвено фотокопие от тези заповеди.
3. По какъв повод и на какво основание са издадени и утвърдени актовете за ЧДС № 7349, 7350,
7351, 7352 и 7353 от 19.03.2009 г.?
4. Каква е била собствеността на продадената без търг и конкурс земя преди 23 март 2009 г., когато
е актувана за ЧДС? Моля да ни бъде изготвено фотокопие от актовете за собственост, отнасящи се за
същата територия преди преди 23 март 2009 г.

Информацията ще ни послужи да си съставим мнение за дейността на Областна
администрация, както и дали има ли корупция, конфликт на интереси и други
закононарушения при актуването в ЧДС и продажбата на имоти, които са били ИДС и като
такива съгласно чл.6 ал.3 във вр. с чл.2 ал.1 и чл.7 ал.1 от Закона за държавната собственост
не могат да се обявяват за ЧДС, нито да бъдат обект на разпореждане и продажба.
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 корупция и безстопанственост в особено големи
размери, както и съмнението за злоупотреба с власт на местно и национално равнище.
Приложение: Копие от решение № 1388 /13.02.2007 г. по ф.д. № 252 /2007 г. на ВОС
като доказателство за регистрацията и представителната власт на заявителя.

Гр. Варна, 06.01.2009 г.

С уважение: (

) /Юлиян Чолаков/

