ДО кмета на община Варна
zdoi@varna.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до иформация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща: office@sopa.bg
представлявано от председателя Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Относно съхраняването в общинската деловодна система на данни за начина на
регистриране на постъпващите документи – автоматичен или ръчен, включително
за документ с означение рег.№ ДОИ16000110ВН_001ВН_001ВН с дата 01.08.2016г.

Уважаеми господин Кмет,
Подобна информация е била предмет на заявление рег.№ ДОИ17000197ВН от
08.11.2017г., но не и въпросът дали необичайното означение (рег. номер) с две долни
тирета се генерира от системата автоматично или се изписва чрез клавиатурата ръчно.
Този въпрос не е бил поставян по реда на ЗДОИ през последните 6 месеца и въобще.
Ето защо моля на основание ЗДОИ във връзка с чл.12 от АПК да ни бъде
предоставена следната информация:
1. Съхранява ли деловодната система в архив данни за начина на регистриране и
означаване на постъпващите документи – автоматичен или ръчен.
2. При регистрирането на документа с рег.№ ДОИ16000110ВН_001ВН_001ВН с
дата 01.08.2016г., това означение и тази дата автоматично ли са генерирани от системата
или са изписани чрез клавиатурата ръчно.

Моля информацията да ни бъде предоставена по електронен път на адрес
office@sopa.bg, както и под формата на преглед в оригинал върху екрана на служебен
компютър в деловодството на общинския информационен център, в присъствието на
придружители.
Моля при вземането на решението да се съобрази наличието на надделяващ
обществен интерес за предоставянето на исканата информация, с оглед целяното
повишаване на прозрачността на общинската администрация, както и разкриването на
корупционно мотивирано манипулиране на деловодната система и подсъдно издаване на
антидатирани документи. Това означава, че е без значение дали информацията е
служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 14.05.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

