ДО Областния управител на област Варна
Във вр. с писмо изх. № ДУ-10-9907-3 (1) 10.03.2010 г.,
доставено на 15.03.2010 г.
УТОЧНЕНИЕ
по заявление вх.№ ДУ-10-9907-3 от 25.02.2010 г.

от
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
представлявано от инж. Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445
бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, п.код 9004 гр. Варна
и
арх. Калина Тодорова Павлова, тел. 0899 229006
ул. ”
гр. Варна,
член на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие

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

Уважаеми господин Областен управител,
В изпълнение на горепосоченото писмо, с което ни указвате да уточним предмета на
исканата информация, уточняваме следното:
Предпочитаната форма на отговора е определен в заявлението, а именно да ни бъде
отговорено писмено на зададените въпроси, като ни бъдат изготвени и копия на хартиен или
технически носител от относимите документи.
Уточняваме, че желаем копията от относимите документи да ни бъдат изготвени на
хартиен или технически носител в зависимост от възможностите на областна администрация
и съобразно по-ниската цена.
Твърдението в писмото, че „Отговор на въпрос не преставлява обществена
информация по смисъла на ЗДОИ” крие в себе си леки нюанси на нелогичност в действията
на задълженото по ЗДОИ лице, водещи евентуално до нарушения на материалния закон по
смисъла на чл. 146 т.4 от АПК. Такова твърдение е и признак за нежелание да се изпълняват
законови задължения, което е недопустимо за служителите в областна администрация и за
самия областен управител.
При положение, че задълженото по ЗДОИ лице в качеството си на областен управител
изпълнява и дейност по стопанисване на терените държавна собственост, включително и на
такива терени в границите на Морската градина и Приморски парк, и това е потвърдено в
негови лични изявления в медиите, трудно ни е да възприемем тезата, че всъщност
Областният управител на област Варна не разполага с информация за границите на един от
символите на Варна - Морската градина или Приморски парк, поради което му е невъзможно
да ги определи. Недопустимо е Областният управител на Варна да не е наясно със
съдържанието на тези ключови за варненци понятия и на това основание да му е невъзможно
да даде поисканата му информация по реда на ЗДОИ.
По този повод заостряме вниманието, че съгласно т.9 и 10 от Заповед № 10 от
10.01.2001 г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при
предоставяне на обществена информация по ЗДОИ, обн. ДВ бр.7 от 23.01.2001 г., цената за
устна справка - за 15 минути е 1,50 лв без ДДС, а за писмена справка - една страница (А4) е
1,59 лв без ДДС.
В случай, че областна администрация няма възможност да ни предостави писмен
отговор на въпросите, в такъв случай бихме се съгласили да получим устна справка.
Гр. Варна, 15.04.2010 г.

С уважение: . . . . . . . . . . .
инж. Ю. Чолаков

. . . . . . . . . . .
арх. К. Павлова

