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БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ



ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА  ДОСТЪП  ДО  ИНФОРМАЦИЯ

От Цвета Стефомирова Христова- член на Управителния съвет на Екологично сдружение “За Земята”

Адрес за кореспонденция: София 1000 п.к. 975, 
тел/факс: +359 2 943 11 23; 0895 461 590


УВАЖАЕМИ  Г- Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

на основание чл.17 от Закона за опазване на околната среда във връзка с член 26, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и водите, във връзка с чл.24 от Закона за достъп до обществената информация, моля да ни бъде предоставенa следнaта информация:

I.Писмена справка относно хижа Мусала (нова сграда, строяща се в момента до стара постройка на хижа Мусала) относно:
Право на собственост, вещни права и стопанисване. 
Моля в същата да посочите сумите, разходвани за ремонт на хижата, както и техния произход. 
Моля в същата да посочите разрешено ли е и скакви сюдокументи строителството на описания обект, аккто и пренасянето наматериали и движението на моторни превозни средства по Мусаленска пътека или други пътища до описания обект.

 II. Копие от следните документи:
Документи, удостоверяващи правото на собственост, други вещни права и/или сключени договори относно хижа Мусала;
	Съгласувателни писма (или други актове) за извършване на ремонтни дейности на хижа Мусала
	Копие от всички относими и цитирани в писмената справка по т. I.

Желаем  да получим исканата от нас информация на хартиен и електронен (при възможност) носител.

Благодаря предварително за съдействието.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моля съобщението за вашето решение да ни бъдат изпратени на адрес: София 1000, п.к.975, в случай на отказ може да връчите същия на представител на ЕС "За Земята" на адрес: София, ул. Янко Сакъзов 50, вх. В, ет. 3, ap. 17.
Припомняме Ви, че БТС е задължено лице по реда на ЗДОИ и в случай на пореден отказ от Ваша страна, освен че ще ще обжалваме същия, ще го оповестим  публично пред обществеността и медиите, вкл. ще предприемем мерки относно прецизиране на отпускания ви бюджет, също така ще сезираме публичните фондове от които получавате средства, вкл. европейските структури.

				


				С уважение:
								Цвета Христова
								/член на УС на 
ЕС “За Земята”/

