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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПР АВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

РЕШЕНИЕ

P/I __/а-?- ??~O_~,o
Х!! ••••/У .
.....~..f.:.~t.:.; 2012г.

ДАНЧО СИМЕОНОВ - Областен управител на област с административен център
гр.Варна след като разгледах заявление с вх.NQДУ-12-9400-18/27.03.2012г. за достъп до
обществена информация от арх.Капина Тодорова Павлова, с адрес: гр.Варна, ул."Васил
Кънчев" NQI0, ап.Ю

УСТАНОВИХ:

Със заявление вх.NQДУ-12-9400-18/27.03.2012г. от арх.Калина Тодорова Павлова, е
отправено искане за предоставяне на достъп до обществена информация относно:

1. "В какво с е състои участието на Република България в извършваните строително-
монтажни работи по територията на Алея първа?"

2. "Как са уредени взаимоотношенията между възложителите на строително-
монтажните работи "Холдинг Варна" АД, Република България и район "Одесос", гр.Варна?"

3. "Колко средства и за какво точно са похарчени от страна на Република България
във връзка с проектирането, одобряването и реализирането на строително-монтажните
работи по територията на Алея първа?" .

4. "Налице ли е ползване на евро фондове или друг вид външно финансиране, в какъв
обем и по каква процедура?"

Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация
"Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с
обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си
съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти".

Информацията, до която е поискан достъп представлява служебна информация, от
чието създаване не са изтекли две години, но предвид надделяващия обществен интерес и
съгласно чл.13, алА от ЗДОИ, достъпът до нея не следва да се ограничава .

. Разпоредбите на чл.4, ал.l и чл.7, ал.l от ЗДОИ предвиждат възможността правото на
достъп до информация да е изключено, пълно или частично ограничено по силата на друг
закон. В част от информацията се съдържат лични данни, защитени от нормите на Закона за
защита на личните данни, поради което достъпът до тях следва да се ограничи.

Посочените форми на достъп до информацията - преглед на информацията, копие на
хартиен и технически носител е въз южно да бъдат удовлетворени, тъй като са сред
предвидените в чл.26, аЛ.1 от Закона за достъп до обществена информация. Предоставянето
на достъп до информацията по електронна поща е форма, която не е сред предвидените в
ЗДОИ, а и заявителя не е посочил e-mail.

Предвид горното и на основание чл.28, ал.2 и чл.З4 от Закона за достъп до обществена
информация

РЕШИХ:

Разрешавам на арх.Калина Тодорова Павлова, с адрес: гр.Варна, ул."Васил Кънчев"
NQl О, ап.l О достъп до обществената информация относно:

допълнително споразумение от 01.08.2011г. към договор NQЗ910/2009г.;

Варна, ул. "Преслае'Ъе 26, тел. 052/688222, факс 052 /632365, http://www.vn.govemment.bg
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пълномощно N2РД-ll-0600-2651О1.08.2011г. със заличени личните данни на
лицата.

Информацията да се предостави чрез преглед на информацията в оригинал или копие
и/или изготвяне на копие на хартиен или технически носител.

Достъпът до информацията следва да се осъществи в 30 - дневен срок от получаване на
настоящото решение, в сградата на Областна администрация Варна, стая N2102, след
изтичането на който ще е налице хипотезата на ЧЛ.36 от ЗДОИ.

Документите да се връчат лично на заявителя, след представяне на документ за
самоличност, или на упълномощено от него лице след представяне на пълномощно и
документ, удостоверяващ плащането на разходите по предоставяне на обществената
информация, определени съгласно заповед N2 ЗМФ-1472/29.11.2011г. на Министъра на
финансите.

За предоставянето на достъпа до обществена информация да се състави протокол, който
да бъде подписан от заявителя и служителя, предоставил информацията. Копие от протокола
и документа, удостоверяващ плащането на разходите да се приложи към преписката по
издаване на настоящото решение от служителя, предоставил информацията.

Настоящото решение да се връчи на арх.Калина Павлова, с адрес: гр.Варна, ул."Васил
Кънчев" N210, аП.10 и на деловодството при Областна администрация Варна за сведение и
изпълнение.

Екземпляр от решението да се постави в преписката по издаване на решението, акопие
от него да се връчи на служителя, предоставящ достъп до информацията.

Решението може да се обжалва в 14 - дневен срс пред Административен съд гр.Варна.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
Областен управител на област
с административен център гр.Варна

Варна, ул. 'Преслав "М 26, J'I";ffЛ. 052/688222, факс 052/632 365, httР://'VWИI.vn.gоvеrnmеn~Ьg
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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор No 3910/2009г. за покупко ~ продажба на недвижими имоти- частна
държавна собственост

Днес, f?!.: ..P..t..: .. -. 2011 г. в гр. Варна, между:

1. ДЪР)I(АВАТА, представлявана от ДАНЧО СИМЕОНОВ-областсн
управител на област с административен център Варна и МИМИ АТАНАСОВА-
главен счетоводител, наричана в договор Х!!3910/2009г. 'за краткост ПРОДАВАЧ,
от една страна
и

2. "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД, ЕИК No 103249584, със седалище в гр. Варна и
адрес на управление- ул. .Цар Симеон Г No 31, прсдставлявано от изпълнителните
директори ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА - ШАБАИ и МИЛЧО ПЕТКОВ БЛИ:ЗНАКОВ,
наричано по- лолу за краткост и спорсд случая, КУПУВАЧ, ДРУ)КЕСТВО, или
ИНВЕСТИТОР, от друга страна

Всеки един от участниците в качеството на и означаван като "Страна", а заедно
"Страни" сс СКЛЮЧИ настоящето допълнително споразумение към ДОГО130Р No
391 0/2009г. за покупко - продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост.
сключен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, със съдържание както
следва:

1. Страните се съгласяват, че за по-нататъшното изпълиение на задълженията Ш)

Купувача по сключения Договор No 3910/2009г. за покупко - продажба на нсльижими
имоти - частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаванс 11(1

инвсстицните и 'за продължаване на рсализацията на инвестиционния проект .,Ллея
първа - гр. Варна" е необходимо съвместното от двете страни по договора изпълнсние и
осъшествяване на укрепителни мероприятия, както следва:

ПРОТИВОЕРОЗИОННО УКРЕПВАНЕ НА СКАТ зона А в УПИ УI кв.]
съставна зона 6 под СЛЛТАНАТ па Приморска зона гр.Варна;

- ПРОТИВОЕrозионно УКРЕПВАНЕ НА СКАТ зони Н в УПИ УI КВ.1

съставна зона 6 под САJП/\ НАТ на Приморска зона гр.Варна;
- ПРОТJ1ВОЕРОЗИОI·IНО УКРЕПВАНЕ НА СКАТ зона С в УПИ УI 1<13.1

съставна '3ОШ) 6 под САJПАН/\Т па ПРИМОРСК<,) зона гр.Варна.
2. Страииге сс съгласяват. че описаните укрепителни мероприятия засягат и

J
попадат В ИМОТИ държавна собственост: ГIИ с идентификатор No 10135.536.1008, ПИ с
идентификатор No 1О135.536.264, пу! с идентификатор No 1О135.536.263; по плана на
"llримореКI1 парк' гр. Варна.

3. Страните сс съгласяват описапитс по - горе мероприятия да БЪJY-1-У~IIСII~I

за сметка на Инвеститора в рамките на осъшествяване на инвестицисиния C~nPOCKT 1I

~./
~ .
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свързаните с него задължителни инвестиционни ангажименти, след получаване на
необходимите съгласия и разрешения от компетентните Държавни и общински органи.

4. При изггьлнение/изграждане на укрепителните и свързаните с тях
мероприятия Инвеститорът декларира, че няма и няма да има имуществепи претенции
къ 1 Държавата.

5. За осъществяване на горното Държавата се задължава:
- да подпише и подаде съвместно с Инвеститора заявление за одобряване на
инвестиционните проекти за изпълнение на описаните мероприятия и юдаване на
разрешение за строеж;
- да подпише инвестиционните проекти в качеството на възложител по смисъла на чл.
16] от З'УГ, което не представлява акт на одобряване или узаконяване на проекта;
- да упълномощи Ивеститора за подписване на всички необходими протоколи, актове и
др. документи за започване, изпълнение, завършване и приемане на строителните
работи на описаните мероприятия; за участие в комисии, срещи и др. необходими и/или
законово регламентирани процедури във връзка с' изпълнение на проекта; 'за
представителство пред други органи, експлоатационни предприятия и др. лица,
свързани с изпълнението на проекта;

б. Държавата дава своето съгласие И свободен достъп по смисъла на чл. 194 от
ЗУГ и чл. 5] от зе до собствените си имоти за осъществяване на укрепителните
мероприятия.

7. Инвеститорът. след като бъде надлежно упьлномощен. поема изцяло риска 110

изпълнение на укрепителните мероприятия, като държавата няма и няма да има
никакви задължения или отговорности във връзка с проекта и неговата реализация до
въвеждането му в експлоатация.

8. Инвеститорът отговаря за изпълнението на строителството в съответствие с
действащата нормативна уредба, вкл. по отношение вида и качеството на влаганите
материали, съответствие с проектите и съобразно задължителните изисквания 110

отношение на качественото и законосъобразно завършващ: на укрепителните
мероприятия.

9. Инвеститорът отговаря за спазването на всички изисквания по безопасни и
здравословни условия и охрана на труда и е отговорен за инциденти относно ВСИЧКИ

лица пряко ангажирани за изпълнение на укрепителните мероприятия предмет на това
споразумение, включително иза действия или бездействия на наети от него трети лица.
Евентуални последствия и разходи произтичащи от неспазване на това негово
задължение са 35!7негова сметк .

Настоят 91'0 допълни елно споразумение се състави и подписа в три екземпляра-
по един за ст аfrите)I'един а Българската агенция за инвестици .
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.пЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният

ДАНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН: ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН цкнтъг - ВАРНА

па основание ЧЛ.7 ОТ подписаното на О1.0R.20 11г. Допълнително споразумсние към договор
N~ 391 О/20()9г.

у п ъ Л НОМ О [Ц АВА М:

Ивелина Кънчева - Шабан, и Милчо Петков Близнаков, '
',-И1пълнитеЛIIИ директори и представляващи "Холдинг Варна" АД, ЕИК о

103249584, със седалище 13 гр. Варна и адрес на управление- ул .. .Цар Симеон 1" No 31, да
извършат от мое име и за сметка на Държавата следните действия:

1. Да прелсгавляват Държавата и областния управител пред община Варна, РЗИ Варнп .
..Вик." оод Варна, "Е.ОН България мрежи", "Български пощи" ЕАД РЗПЛI-; Варна,
както и ВСИЧКИ ДРУГИ ведомства, предприятия и дружества във връзка с изиъчненисто
на частта от илвестиционния проект "Алея първа-гр.Вария", свързана с изпьлиеиие и
осъществяване на укрепителни мероприятия:

2. Да подалат подписаните от ..Холдинг Варна" АД и областния управител К:'НО
възложители ин вестицион ни проекти;

3. Да подадат подписаното от ..Холдинг Варна" АД и областния управител искане 'зи
издаване на разрешение за строеж и да получат издаденото разрешепие за строеж;

4. Да подписват всички актове. протоколи и други строителнп цокумегп ация, свързана с
изгтьлнеиисто на строителните работи ло окончатеипото им завършване:

5. Да получат излалсното разрешение за ползване на обекта;

6. Да Сключват договори с проектанти. консултанти. изпълнитсли и други лица,
участници в строитслството ПО смисъла на ЗУТ и ползаконовите нормативни актове,
'за реализ и ран ена п роскта;

ВЪВ връзка с иэпълнечието на/тези дсi.Jcтви}4ЬЛJ-lомощниците и 1ат право ла
преупълномошавет трети лица да 1l0Д5изат /."СКaJJ~И.ЯУбil.бии документи, както 11 да получават
иэготвените документи. j'/J--;;"'r/ ". i"i. "/ Д r.:Qi;)_, 9"'8 С/.»: ziJl-~~ - "1~ '\
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