ДО НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ГКК - гр. Варна
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308,
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
и от арх.Калина Тодорова Павлова
ул.„Васил. Кънчев“ №10, ап.10, Варна 9002, тел. 0899 229006

Уважаема госпожо Началник,
С оглед обстановката и разговора ни с охранителя във фоайето на СГКК-Варна
на 12.03.2014г. около 16 часа, МОЛИМ на основание Закона за достъп до
обществена информация (ЗДОИ) да ни бъде предоставена следната информация:
1. На какво правно и фактическо основание е определено обявеното работно време
за обслужване на граждани в СГКК-Варна до 17:00ч.
2. На какво правно и фактическо основание, т.е. по чие нареждане и с какъв акт е
разпоредено системата за пореден номер за обслужване на гражданите да бъде настроена
да спира да работи в 16:20ч.
3. На какво правно и фактическо основание е монтирана системата за пореден
номер, какъв е и с какъв акт е определен редът за нейната техническа поддръжка.
4. На какво правно и фактическо основание, т.е. по чие нареждане в 16:20ч вратата
на деловодството се заключва и охранителят във фоайето на СГКК-Варна обяснява на
хората, че дошлите след 16:20ч. граждани не се обслужват поради липса на номерче.
5. Каква е длъжността на лицето, наредило реда и обстоятелствата по т.1, 2, 3 и 4,
консултирано ли е това нареждане с юрист и съобразено ли е то с чл.10 ал.2 и 4 от
Наредбата за административно обслужване.

МОЛИМ информацията да ни бъде предоставена под формата на писмена
справка по смисъла на т.I-9 от Заповед №1472 от 29.11.2011 г. на МФ (обн.ДВ бр.98 от
2011г.) и копие на съответните издадени актове на хартиен носител.
За исканата информация е налице надделяващ обществен интерес. Съгласно
§1 т.5 от ДР на ЗДОИ общественият интерес се презюмира, а административният орган
има право да се опита да докаже липсата на обществен интерес.
С уважение:
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. /арх.Калина Павлова /

Гр. Варна, 14.03.2014 г.
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. / Юлиян Чолаков /

