ДО НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ГКК - гр. Варна

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
От Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445
лично и като представляващ
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308

Съд. рег.: Решение № 1388 /13.02.2007 г. по фирмено дело № 252 /2007 г. на ВОС
Адрес: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

ОТНОСНО задълженията и правомощията на охраната на СГКК – гр. Варна

Уважаема госпожо Началник,
Моля на основание Закона за достъп до обществена информация и във връзка с
чл.13 от Административнопроцесуалния кодекс да ни бъде предоставена подробна
информация за договорните отношения на СГКК – Варна и АГКК с физически лица
и юридически лица във връзка с охраната на службата във Варна преди, по време и
след побоя над Кънчо Бонев на 24.04.2012 г.
Моля информацията да ни бъде предоставена под формата на писмена справка
и копие на хартиен носител със заличени лични данни от съответните договори,
длъжностни характеристики на охранителите и други относими документи,
доколкото има такива, като ЖЕЛАЕМ да ни бъдат дадени и пояснения под формата на
устна справка в присъствието на водени от нас общественици и журналисти.
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 във връзка с
чл.13 ал.4, чл.31 ал.5 и чл.37 ал.1 т.2 от ЗДОИ, тъй като се цели повишаване на
прозрачността на задължен по ЗДОИ субект, както и разкриване на прикривани
престъпления по служба, злоупотреби и корупция с щети на държавата над 100 млн.
лева според нас. Това означава, че е без значение дали информацията е служебна и за
незабавното й предоставяне не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 27.04.2012 г.
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. /Юлиян Чолаков/

