ДО Министъра на вътрешните работи
zdoi@mvr.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, office@sopa.bg
чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес: бул.„Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

ОТНОСНО работното време на администрацията на МВР и обслужването на
гражданите и юридическите лица

Уважаеми господин Министър,
Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоствена следната информация:
1. Информация за работното време на общата администрация на МВР и въз основа
на какъв акт е определено то. Ако актът не е обнародван, моля да ни бъде предоставено
копие от него.
2. Информация за работното време на служителите в деловодството, съответно в
звеното за административно обслужване на МВР по смисъла на чл.8 ал.1 и 2 от Наредба
за административното обслужване (НАО, изм. ДВ. бр.50 от 03.07.2012г.) и въз основа
на какъв акт е определено. Моля да ни бъде предоставено копие от съответния акт.
3. Информация за броя на служителите по т.2.
4. Информация за съдържанието на длъжностните характеристики на служителите
по т.2, както и да ни бъдат предоставени копия от тях.
5. Информация за работното време с граждани и юридически лица на
деловодството, съответно на звеното за административно обслужване и евентуалните
служители по чл.8 ал.2 от НАО в МВР, и въз основа на какъв акт е такова. Моля да ни
бъде предоставено копие от съответния акт.
6. Информация относно реда за осъществяване на достъпа на гражданите и
представителите на юридическите лица до деловодството, съответно до звеното за
административно обслужване на МВР или до служителите по чл.8 ал.2 от НАО, както и
да ни бъде предоставено копие от съответния акт, където е определен.
7. Информация за реда за регистрация на подадените на място, по пощата или по
електронната поща искания, жалби, протести, сигнали и предложения, както и копие на
от вътрешните правила за организация на административното обслужване в МВР, където
е определен съгласно разпоредбата на чл.6 от НАО.
8. Информация за съдържанието на актуалния акт, с който министърът е определил
лицето или лицата по чл.28 от ЗДОИ в системата на МВР, както и копие от него.
Моля копията от документи да ни бъдат предоставени на технически носител
CD/DVD или по електронната поща на адрес office@sopa.bg.
Гр. Варна, 05.09.2014г.

С уважение: Юлиян Чолаков

