До председателя на
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)
София 1000, Дондуков 8-10, dker@dker.bg
тел.: 9359 628 – деловодство, 9359 715, 988 8730, факс: 988 8782
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
От Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445 в лично качество,
и като представляващ
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
Адрес за кореспонденция: бул.”Владислав Варненчик” №133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО техническата конструкция и програмното осигуряване на
електромерите, използвани от енергоразпределителните предприятия (ЕРП)

Уважаема госпожо Председател,
МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да ни
бъде предоставена следната информация относно техническите характеристики на
електромерите, използвани от ЕРП:
1. Какви видове (модели) средства за търговско измерване (електромери) се
използват от трите ЕРП в страната и кои са техните производители?
2. Позволяват ли техническата конструкция и програмното осигуряване на
електромерите по т.1 дистанционна промяна на калибровъчния коефицент на
електромера, дистанционна настройка на часовника за ценовите тарифи и
дистанционна промяна на показанията за измереното количество употребена
електроенергия през инфрачервена, ултразвукова, радио или друг вид връзка за
жично или безжично предаване на данни и кои от използваните електромери на
какъв вид дистанционно въздействие са конструирани да реагират?
3. Каква документация е налице, удостоверяваща годността за точно измерване
на всеки от електромерите по т.1 в съответствие със Закона за измерванията и
европейските норми? Моля да ни бъде изготвено копие от всички документи,
относими към всеки отделен използван модел, включително от съответната
инструкция за експлоатация и техническа документация, както и копие от
удостоверението за съответствие със съществените изисквания на приложимите
европейски директиви и стандарти.

Моля информацията да ни бъде предоставена под формата на писмена справка по
смисъла на точка 9 от Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г., обн. ДВ, бр.98 от
13.12.2011 г., както и копия от поисканите документи на технически носител с
предпочитани параметри на записа – сканиране като черно-бял документ (black and
white picture or text) с резолюция от 250 до 300 dpi и запис на данните в tif формат,
евентуално в pdf формат или на хартиен носител.
Моля при вземане на решение по заявлението да се вземе предвид, че
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, тъй като се
цели повишаване на прозрачността на задължен по ЗДОИ субект, както и разкриване на
злоупотреби и корупция в особено голям размер.
Обръщам внимание, че съгласно §1 т.5 от ДР на ЗДОИ общественият интерес от
разкриването на търсената информацията се презюмира, а административният орган има
право да се опита да докаже противното, т.е. да докаже липсата на обществен интерес.
Това означава, че в случая е без значение дали информацията е служебна и за
предоставянето й НЕ Е НЕОБХОДИМО СЪГЛАСИЕТО НА ТРЕТИ ЛИЦА.
Гр. Варна, 01.07.2013 г.

С уважение: .
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. /Юлиян Чолаков/

