ДО началника на СГКК - гр. Варна
бул. „Цар Освободител“ №76, ет.6, Варна 9002
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
ОТНОСНО регистъра за справки и услуги в СГКК Варна

Уважаема госпожо Началник,
Съгласно чл.28 ал.1 т.3 от Наредба №3 от 28.04.2005г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
(изм. ДВ бр.82 от 21.10.2011г.), службите по геодезия, картография и кадастър
водят регистър за справки и услуги (образец 0450 към чл.28 ал.1 т.3). МОЛЯ на
основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация относно
програмния продукт за регистъра за справки и услуги, воден от СГКК Варна:
1. Наименование, номер на версията и производител на програмния продукт, който се
използва за въвежданетo на данни, за тяхното
обработване, извеждане и/или
разпечатване на справки от регистъра за справки и услуги в СГКК Варна.
2. Доставчик на програмния продукт, кога, от кого, на какво правно основание и с
какъв акт е заявен, от кого и на каква цена е закупен, кога и от кого е инсталиран на
компютрите на СГКК Варна и на коя дата е влязъл в експлоатация, т.е. откога се използва
регистърът за справки и услуги в СГКК Варна в сегашния му вид.
3. Описание на функционалните възможности и инструкция за експлоатация
(ръководство, наръчник на потребителите) на програмния продукт за този регистър.
4. Технически изисквания към компютрите, на които се инсталира и ползва този
програмен продукт.
5. Компютрите и програмният продукт, използвани за регистъра за справки и услуги в
СГКК Варна, свързани ли са с компютри в АГКК към министъра на инвестиционното
проектиране и /или други СГКК в други градове, и /или други компютри на други места.
6. Брой на служителите в СГКК Варна, техните длъжности и длъжностни
характеристики, обучени и оторизирани да работят с този програмен продукт.
7. Изисквания към външни за СГКК Варна лица, за да бъдат допускани да работят
или да извършват сервизни дейности по поддръжката на този програмен продукт.

МОЛЯ 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.), преглед на информацията - оригинал или копие и копие на съответните
документи на технически носител CD/DVD.
Информацията се иска при наличието на надделяващ обществен интерес. Съгласно
§1 т.5 от ДР на ЗДОИ наличието на обществен интерес се презюмира, а
административният орган има право да се опита да докаже противното. Това означава,
че е без значение дали търсената информация е официална или служебна и за
предоставянето й не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 14.03.2014г.

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

