ДО Началника на Служба ГКК - гр. Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Адрес: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445

Уважаема госпожо Началник,
Съгласно Решение № РД-13-117 /10.05.2012 г. на изпълнителния директор на
АГКК Ви уведомявам, че разрешената за предоставяне информация ще получим
идните понеделник, вторник или сряда (21, 22 или 23 май 2012 г.) в рамките на
работното време на службата от 8,30 до 17,00 часа.
Макар решението на изпълнителния директор на АГКК да е общо за трите
отделни заявления, моля за предоставянето на информацията по всяко едно от тях да
бъде съставен отделен протокол по чл.35 ал.2 от ЗДОИ.
Моля предварително да бъде определено писмено лицето, което ще ни
предостави устната справка съгласно разрешения от изпълнителния директор на
АГКК инж. Александър Лазаров цялостен достъп до исканата обществена
информация в пълнота до размера на искането, за да ни бъдат дадени и поисканите в
две от заявленията относими пояснения под формата на устна справка в присъствието
на водени от нас експерти, общественици и журналисти.
Обръщам внимание, че в Решение № РД-13-117 /10.05.2012 г. има неточности,
например във връзка с чл.26 ал.1 т.2 и чл.32 от ЗДОИ. Те са признак за неголям опит
на администрацията на АГКК - София и СГКК - Варна при прилагането на ЗДОИ.
Ето защо обсъждането на място какво да бъде вписано в протоколите по чл.35 ал.2
от ЗДОИ може да стане повод за недоразумения и излишно напрежение при и без
друго деликатната според нас ситуация в СГКК – Варна след побоя над Кънчо Бонев
именно по този повод. В тази връзка моля да осигурите за СГКК юридически добре
подготвен консултант. В случай, че госпожа Господинова е този консултант,
предварително моля тя да говори по-тихо по време на срещата, за да не
притесняваме охраната на СГКК, както при последния ни разговор с нея.
Гр. Варна, 18.05.2012 г.
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. /Юлиян Чолаков/

