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 взаимодействието на бившия и настоящия директор на дирекция „УСКОР“
при Община Варна със звено „Общинска полиция“ по повод имитация на охранителни
действия, от които зависят животът и здравето на служителите и посетителите в
общинската сграда
Уважаеми господин Кмет,
Надяваме се това заявление да ускори необходимите мерки за премахване на
съществуващия формализъм при проверката на багажа на гражданите на пост
„металдетектор“ на входа на Община Варна, увеличаващ неоправдано риска за живота и
здравето на служителите и посетителите в общинската сграда. Имитацията на проверка
се състои в поглеждане вътре в чантата и толкова. Полицаите не трябвало да пипат
с ръце дори по-обемист багаж, даже това им било забранено, за да не се налагало да
съставят протокол. Ето защо моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена
следната информация ведно с копие от относимите документи:
1. Имало ли е и има ли сътрудничество между бившия и настоящия директор на
дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ при Община
Варна с полицаите от звено „Общинска полиция“, в какво се е изразявало и изразява сега
това сътрудничество, къде е регламентиран обемът техните взаимоотношения.
2. Разполагал ли е бившият и разполага ли настоящият директор на дирекция
„УСКОР“ с правомощия да влияе върху поведението и действията на дежурните полицаи
на пост „Металдетекторна рамка“ на входа на информационния център на Община
Варна, намесвали ли са се те в работата на полицаите, нареждали ли са им определени
действия и ако да, какви действия, на какво основание и по какъв ред са нареждани те.
3.1. Прибирал ли е бившият директор Стойчо Бакалов собственоръчно вещите в
чантата на председателя на СОПА Юлиян Чолаков, изсипани за проверка от вида „без да
се пипа багажа с ръце“ от дежурния полицай на масата до пост „Металдетекторна рамка“
през 2013г., докато все още е заемал длъжността директор.
3.2. Съставен ли е прокотол за извършената назидателна проверка по т.3.1. пред
погледите на десетки посетители, на какво правно основание е съставен или не е
съставен протокол за тази проверка, докладван ли е случаят на кмета на община Варна.
4.1. Подавани ли са в Община Варна сигнали или жалби, свързани с риска за
живота и здравето на служителите и посетителите на общинската сграда от
формалната проверка на багажа на посетителите чрез поглеждане в него „без да се
пипа с ръце“ и ако да, колко такива оплаквания са подадени и каква е била реакцията
на общинската администрация на всяко едно от тях.
4.2. Предприети ли са и какви мерки са предприети за коригиране на поведението
на общинските полицаи и тяхното отношение към гражданите, които биват задължавани
с полицейско разпореждане да отварят багажа си за извършването на имитация на
проверка чрез поглеждане в него „без да се пипа с ръце“, увеличаваща неоправдано
риска за живота и здравето на служителите и посетителите в общинската сграда.
Гр. Варна, 06.12.2013 г.

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

