Чрез кмета на община Варна
До Ръководителя на ТЗ „ГРАО“ Варна Надя КУЛЕВА
Бул. „8-ми приморски полк“ 43, етаж 9, стая 909 и 910
тел. 052 820 217 и 052 820 225
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
Чрез представляващия Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес за кореспонденция: бул.„Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО спазването на чл.28 ал.1 т.4 от АПК в ТЗ „ГРАО“ Варна, броя на
служителите и забранения достъп на граждани

Уважаема госпожо Кулева,
Във връзка с Вашето изявление, че официалният адрес на ТЗ „ГРАО“ Варна на
бул. „8-ми приморски полк“ 43, ет.9 стая 909 и 910, е забранен за граждани, а
деловодството на ТЗ „ГРАО“ Варна се намирало в София, моля на основание ЗДОИ,
чл.12 и чл.28 ал.1 т.4 от АПК да ни бъде предоставена следната информация:
1.1. Къде и как в Териториално звено „ГРАО“ Варна става спазването на чл.28 ал.1
т.4 от АПК, съгласно който при упражняване на своите правомощия административните
органи осигуряват възможност исканията за издаване на актове да се подават в
териториалните поделения на органа, а при възможност и/или в общините, като
посочват изчерпателно къде и как става това.
1.2. Къде и как в териториалното поделение на ГД „ГРАО“ във Варна може да се
подаде заявление за достъп до информация, без да се правят недължими пощенски
разходи и без да се ангажира за това администрацията на Община Варна.
2. Колко служители работят в ГД „ГРАО“ във Варна и какви са техните длъжности.
3. На какво правно и на какво фактическо основание достъпът на граждани в
ТЗ „ГРАО“ Варна е забранен. Моля да ни бъде изготвено копие от съответния
забранителен акт, ако същият не е обнародван.
МОЛЯ на основание ЗДОИ във връзка с точка 9 от Заповед № ЗМФ-1472 от
29.11.2011г., обн. ДВ, бр.98 от 13.12.2011г., исканата информация да ни бъде
предоставена под формата на писмена справка и копие на хартиен носител.
Информацията се иска при наличието на надделяващ обществен интерес от
разкриването и разгласяването й по смисъла на §1 т.5 и 6 от ДР на ЗДОИ, тъй като се
цели както повишаване на прозрачността на задължен по ЗДОИ субект, както и
разкриване на корупционни схеми за усвояване на обществени средства.
Гр. Варна, 05.08.2014г.

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

