ДО кмета на община Варна
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

ОТНОСНО
съществуването и съдържанието на „вътрешна секретна инструкция“,
определяща реда за проверка на влизащите в сградата на Община Варна
лица и техния багаж от служители на звено „Общинска полиция“

Уважаеми господин Кмет,
С оглед поведението на главен полицай Николай Петков Лалев и трима други
униформени служители от звено „Общинска полиция“ на 06.08.2013г. следобед на пункт
„металдетектор“ в сградата на Община Варна, както и с оглед твърдението на полицай
Йорданка Малинова Манушкина и други нейни колеги от звено „Общинска полиция“,
че влизащите с сградата на Община Варна граждани и техния багаж се проверяват по ред,
определен в някаква тяхна „вътрешна секретна инструкция“, според която полицаите
трябвало да разпореждат на гражданите да разтварят широко всяка отделна преграда на
чантата си, като при неизпълнение са длъжни да задържат гражданина за 24 часа,
МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация да ни бъде
предоставен достъп до следната информация:
1. Как е озаглавена и от кого е издадена „вътрешната секретна инструкция“, която според
полицай Йорданка Малинова Манушкина и други служители от звено „Общинска полиция“
определя реда за проверка на влизащите с сградата на Община Варна лица и техния багаж?
2. Поставян ли е гриф за сигурност върху „инструкцията“ по т.1., колко пъти, от кого, на кои
дати и с какво ниво на класификация по чл.28 от ЗЗКИ е поставян гриф за сигурност и на какво
правно основание по чл.30 ал.2 т.4 от ЗЗКИ е извършено маркирането?
3. Удължаван ли е срокът за защита на „инструкцията“ по т.1, колко пъти, от кого, на кои
дати и на какво правно основание по чл.30 ал.2 т.4 от ЗЗКИ е извършено всяко удължаване? Кои
точно национални интереси са наложили такова удължаване?
4. В случай, че „инструкцията“ по т.1 не е била маркирана с гриф за сигурност или срокът й
за защита по чл.34 ал.1 от ЗЗКИ е изтекъл, моля да ни бъде изготвено копие от нея или от нейно
копие.
5. В случай, че „инструкцията“ по т.1 не съществува или не съдържа указания,
задължаващи гражданите сами да разтварят широко всяка преграда на чантата си и не
забранява на проверяващите полицаи да се докосват до проверявания багаж, в такъв случай на
какво правно и фактическо основание служителите в звено „Общинска полиция“ тормозят
гражданите с подобни нерегламентирани полицейски разпореждания - прищявки?

Моля информацията да ни бъде предоставена под формата на писмена справка по
смисъла на точка 9 от Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г., обн. ДВ, бр.98 от
13.12.2011г., както и копие от относимите документи.
С оглед намаляване на разходите по предоставянето, моля информацията да ни бъде
предоставена на технически носител с предпочитани параметри на записа – сканиране
като черно-бял документ (black and white picture or text) с резолюция от 250 до 300 dpi и
запис на данните в tif формат, евентуално в pdf формат.
Гр. Варна, 13.08.2013 г.

С уважение: . . . . . . . . . . /Юлиян Чолаков/

