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ОТНОСНО вътрешни правила за дейността 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
информация относно наличието и съдържанието на вътрешните правила по чл.1 ал.2
от Наредбата за административното обслужване (приета на основание чл.5a ал.1 от
Закона за администрацията и във връзка с Административнопроцесуалния кодекс),
регулиращи взаимодействието на звената в СГКК – гр. Варна помежду им и с
гражданите при осъществяване на административното обслужване и
последователността на извършваните от и в тях действия, като ни бъде предоставено
и копие от тях, ако такива правила има изготвени.
Моля да ни бъде предоставена информация и относно вътрешните правила при
осъществяването на дейността по предоставянето на достъп до обществена
информация по реда на ЗДОИ, включително и относно нарушението в СГКК - Варна
на чл.34 ал.4 от ЗДОИ, предвиждащ не по-малко от 30 дневен срок за осигурявне на
достъп до исканата обществена информация през целия работен ден на всички
работни дни в този период, а не само във вторник и четвъртък от 9 до 11 часа.
Моля информацията да ни бъде предоставена на адрес office@sopa.bg или по
който и да е друг допустим от ЗДОИ начин и форма.
Технически параметри на записа – текстови файлове в rtf формат, както и
сканирани документи в черно-бяло (black and white picture or text) с резолюция от 250 до
300 dpi и запис на данните в tif формат.
Гр. Варна, 27.04.2012 г.
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. /Юлиян Чолаков/

