ЧРЕЗ Областния управител на област Варна

ДО Административен съд – Варна

Ж А Л Б А
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
СРЕЩУ решение № ДУ-10-9907-3 (6) 29.04.2010 г., с което Областният управител
е оставил без разглеждане заявление вх. № ДУ-10-9907-3 /25.02.2010 г., с което се
иска достъп до информация относно очертанията и вида собственост на имотите в
териториите, означени като Морска градина и Приморски парк в гр. Варна

УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ,
С горепосоченото решение Областният управител на област Варна е оставил без
разглеждане следните въпроси, поставени му на основание ЗДОИ:
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.

Моля при проверката на срока по чл.149 ал.1 от АПК да се вземе превид, че жалбата е
изпратена по пощата на 26.05.2010 г. Оспореното решение е незаконосъобразно и моля да
го отмените на основание чл.146 т.3, 4 и 5 от АПК.
Нередовностите по жалбата ще бъдат отстранени допълнително.
Гр. Варна, 26.05.2009 г.

С уважение: (

) /Юлиян Чолаков/

