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 съдбата на жалба вх.№ РД13019997ВН от 28.08.2013г., с която се иска
съдействие от кмета срещу нарушаващи обществения ред служители от звено
„Общинска полиция“ в сградата на Община Варна

Уважаеми господин Кмет,
Надяваме се това заявление да ускори необходимите мерки за премахване на
съществуващия формализъм при имитацията на проверка на багажа на гражданите на
пост „Металдетекторна рамка“ на входа на сградата на Община Варна, увеличаващ
неоправдано риска за живота и здравето на служителите и посетителите в общинската
сграда. Имитацията на проверка се състои в поглеждане 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.
Кметът не може да стои безучастен към действията на общинската
администрация и органите на реда, които следва да осигурят безопасността на
гражданите и всички лица, посещаващи общинската сграда.
Ето защо МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена информация на
хартиен носител за съдбата на жалба вх.№ РД13019997ВН от 28.08.2013г., каква е
длъжността на лицето, при което е постъпила жалбата първоначално, с каква
резолюция на кого (на лице с каква длъжност) е разпределена за извършване на
проверка по подадения сигнал, извършена ли е такава проверка и какво е установила
тя, докладвани ли са резултатите от проверката на кмета на община Варна, наложени
ли са наказания и какви мерки са предприети от него за намаляване на неоправдания
риск за живота и здравето на служителите и посетителите в общинската сграда от
имитацията на проверка чрез повърхностно поглеждане в багажа на посетителите на
пост „Металдетекторна рамка“ на входа на сградата при Информационния център.
Гр. Варна, 12.12.2013 г.

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

