ДО министъра на вътрешните работи

Във вр. с писмо изх.рег.№ I-5227 /17.01.2014г.
ИСКАНЕ
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 поправяне и/или допълване на информацията по заявление
М 17437/04.12.2013г., предоставена с писмо изх.рег.№ I-5227 от 17.01.2014г.
Уважаеми господин Министър,
В т.2 от заявление М-17437 /04.12.2013г. по описа на МВР сме поискали да ни бъде
предоставена на хартиен носител следната информация:
2. Има ли в системата на МВР указания за реда на проверка на лицата на входовете на
институции с или без наличието на металдетекторни рамки и скенери за багаж, които да са
съгласувани с министъра на въгтрешните работи. Моля да ни бъде изготвено фотокопие от
съответния акт, в случай, че същият не е обнародван.

С писмо Рег.№ I-5227 от 17.01.2014г. директорът на Дирекция „Правно-нормативна
дейност“ в качеството си на лице по чл.28 от ЗДОИ ни уведоми, че тази информация
„следва да се квалифицира като такава по чл.24 от ЗДОИ, а именно отговор на
въпроси, които се съдържат в нормативен акт“. В писмото се твърди, че исканата
информация се съдържала в Закона за частната охранителна дейност, в Закона за МВР,
в ППЗМВР и в Наредба № Iз-1027/11.05.2010г. за организацията и дейността на звената
„Общинска полиция“ в Република България.
За съжаление, въпреки обстойното ни търсене, в нито един от тези четири
нормативни акта не успяхме да намерим описаната в т.2 от заявлението информация. В
тях се съдържат общи указания за необходимост от контрол за спазването на установения
пропускателен режим по места, но никъде не намерихме конкретни „указания за реда на
проверка на лицата на входовете на институции с или без наличието на
металдетекторни рамки и скенери за багаж“. Т.е. по какъв ред се извършва
обичайната проверка на лицата и техния багаж в съответствие с обичайния
пропускателен режим на входовете на институциите (министерства, общински сгради,
агенции и други подобни) в случаите, когато на съответния вход:
- има металдетекторна рамка и скенер за багаж;
- има металдетекторна рамка, но няма скенер за багаж;
- няма металдетекторна рамка, но има скенер за багаж;
- няма металдетекторна и скенер за багаж.
Ето защо МОЛЯ на основание и по реда на чл.22 от ЗДОИ предоставената ни с
писмо изх.рег.№ I-5227 /17.01.2014г. информация да бъде поправена и/или допълнена с
поисканите в т.2 от заявлението конкретни данни ИМА или НЯМА в системата на МВР
такива указания и ако наистина такива данни се съдържат в нормативни актове, каквото е
твърдението, на кои точно места в кои нормативни актове те се съдържат.
Гр. Варна, 11.02.2014г.

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

