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ОТНОСНО съдействие срещу нарушаващи обществения ред служители
от звено „Общинска полиция“ в сградата на Община Варна

Уважаеми господин Кмет,
На 27.08.2013 г. около обяд на входа на общинската сграда предоставих багажа си
(раница) за проверка, но служителката от „Общинска полиция“ отказа да го провери,
след което не ме допусна в информационния център с аргумент, че багажът ми не бил
проверен. Това не ми се случава за първи път, но в този случай за действията си
служителката бе окуражена от един от ръководителите на звено „Общинска полиция“ Варна, чието непристойно поведение не заслужава коментар.
Прави впечатление обаче, че всяко мое посещение в общинската сграда
предизвиква небивал интерес сред общинските полицаи, които веднага се струпват
около мен и ме заговарят. Автографи досега не са ми искали, но тъй като аз не
нарушавам обществения ред, може да се направи извод, че го нарушават те.
Съгласно чл.44 ал.1 т.4 от ЗМСМА кметът на общината отговаря за опазването на
обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за
началниците на съответните полицейски служби. Съгласно т.3 от същия член, кметът
назначава и освобождава от длъжност ръководителите на звената на издръжка от
общинския бюджет и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания, а
„Общинска полиция“ е именно такова звено.
Ето защо моля на основание чл.44 ал.1 т.3 и 4 от ЗМСМА да наредите незабавно на
съответния началник служителите от „Общинска полиция“ да не отказват да проверяват
личния ми багаж, след като им е предоставен за проверка, както и да наложите за
нарушението предвиденото от закона дисциплинарно наказание.
В случай, че настоящата жалба бъде оставена без последствия и специалното
отношение на общинските полицаи към мен продължи, в такъв случай ще поискам
съдействие от областния управител, министъра на вътрешните работи, Комисията за
защита от дискриминация и съда.
Гр. Варна, 28.08.2013 г.

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

