До
кмета на община Варна
ЗАЯВЛЕНИЕ

за достъп до информация

От
Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията

с награда Златен ключ за най-активно упражняване
правото на достъп до информация през 2009 г.,
представлявано от инж. Юлиян Чолаков,
Бул.”Владислав Варненчик” №133, бл.40, вх.А, ап.43,
п.код 9004 гр. Варна, тел. 0888 491445
и
aрх. Калина Павлова, с награда за
изключителна гражданска смелост за 2009 г., член на
Обществен център за околна
среда и устойчиво развитие
Ул. ”Васил Кънчев” № 10
п.код 9002 гр. Варна, тел. 0899 229006

ОТНОСНО
промените на очертанията и вида собственост на имотите в териториите,
означени с наименованията Морска градина и Приморски парк в гр. Варна

Уважаеми господин Кмет,
Според изнесената от кмета на Варна Кирил Йорданов информация за медиите,
(източник http://moreto.net/novini.php?n=75944), при посещението на премиера Бойко
Борисов в град Варна на 18.02.2010 г. е била постигната договорка с министърпредседателя Морската градина във Варна да последва съдбата на Борисовата градина в
София и също да стане общинска собственост. "Решаващо значение изигра битуването на
премиера като кмет” е посочил Йорданов. По думите му Борисов е заявил намерение
държавата да се освободи от парковете, които са символи на различни градове. На срещата е
присъствал и областният управител Данчо Симеонов, който пък през последния месец ясно
е заявил претенциите си, т.е. претенциите на държавата към приморския парк, което е в
пълно противоречие с новината от кмета за договорка с министър-председателя и
съобщението, че Областна администрация щяла да изготви документите, които ще
бъдат изпратени до министерството, за да се задвижи процедурата.
Според Йорданов ставало въпрос за цялата Морска градина на територията на
Варна, която стигала чак до стените на Евксиноград, но все още не било ясно дали
деактуването на собствеността ще завърши още тази година.
По този повод и с оглед данните, че крайбрежната част от варненската Морска
градина (Приморски парк) е изключителна държавна собственост, какъвто вид
собственост съгласно чл.6 ал.1 от Закона за държавната собственос не може да се
променя дори и с решение на Министерски съвет, както и поради факта, че въпреки
това обстоятелство, точно тази част от нея вече е продадена неправомерно от държавата
на „Холдинг Варна” АД, част от групировката ТИМ и опасенията ни същото да не се
случи и с останалата част от Морската градина, МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде
отговорено писмено на следните въпроси, като ни бъдат изготвени и копия на хартиен или
технически носител от относимите документи:
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1. Съвпадат или не съвпадат границите на териториите, означени с наименованията
Морска градина и Приморски парк в гр. Варна и какви са техните точни очертания към датата на
предоставяне на информацията?
2. Какво е завареното положение относно границите и вида собственост на имотите
държавна и общинска собственост в рамките за всяка от териториите по т.1 към 1 юни 1996 г.,
когато са влезли в сила Законът за държавната собственост (ЗДС) и Законът за общинската
собственост (ЗОС) и какви промени на границите и вида собственост на всеки такъв имот са
извършени в периода след 1 юни 1996 г. до момента на предоставяне на информацията?
3. Моля да ни бъдат изготвени копия на хартиен или технически носител от всички налични
актове за държавна собственост за имотите на териториите по т.1, ведно с приложените към тях
документи по чл.70 ал.4 от ЗДС, установяващи правото на собственост на държавата,
включително от актовете за изключителна държавна собственост№ 664 /29.06.2001 г. и № 678
/12.10.2001 г., описани в приложения протокол от 29.11.2001 г.
4. Моля да ни бъдат изготвени копия на хартиен или технически носител от всички налични
актове за общинска собственост за имотите на териториите по т.1, ведно със копие от съответното
досие по чл.58 ал.3 от ЗОС с приложени документите, удостоверяващи възникването,
изменението и прекратяването на правото на собственост на общината, предоставените права
на трети лица и данните съгласно наредбата по чл.63, ал.3 от ЗОС.

В случай, че по някои от въпросите общинската администрация не разполага с
исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, следва на основание
и по реда на чл.32 ал.1 от ЗДОИ заявлението да бъде препратено и бъдем уведомени за
това.
Информацията ще ни послужи да си съставим мнение за законосъобразността на
досегашните и предстоящите действия на общинската, областната и централната
администрация, свързани с държавната и общинската собственост на визираната
територия. 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: Копие от приемо-предавателен протокол от 29.11.2001 г. и решение.№
1388 /13.02.2007 г. по ф.д. № 252 /2007 г. на ВОС.
С уважение:

(

) /инж. Ю. Чолаков/

(

) /арх. К. Павлова/

Гр. Варна, 25.02.2010 г.
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