ДО Главния прокурор на Република България
infocenter@prb.bg, prb@prb.bg, тел. 02/986 76 71
1061 София, бул. „Витоша“ №2
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, тел. 0888491445
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
от Асен Недялков Йорданов, Директор на сайта Биволъ, е-поща: alsussen@bivol.bg
адрес за кореспонденция: площад „Баба Ганка“ № 4, ет.4, гр. Бургас 8000
и от ГД „БОЕЦ - България обединена с една цел“
Седалище: гр. Видин, ЕИК 176949776, е-поща: gdboec@abv.bg
представлявано от председателя Георги Борисов Георгиев, тел. 0899591399
адрес: к-с „Панония“ бл.4, вх.З, ап.157, гр. Видин 3700
ОТНОСНО инструкциите по чл.138 от ЗСВ, издадени след 01.01.2014г.
Уважаеми господин Главен прокурор,
Молим на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена изчерпателна информация за
издадените от Главния прокурор инструкции по смисъла на чл.138 т.4 от ЗСВ в
редакцията му до изменението с ДВ брой 62 от 2016г., в сила от 09.08.2016г., както и за
инструкциите и указанията по смисъла на чл.138 т.6 и инструкциите по смисъла на
чл.138 т.9 от ЗСВ в редакцията му след това изменение.
Иска се информация за всички инструкции и указания по смисъла на чл.138 от
ЗСВ, издадени в периода след 01.01.2014г. до датата на нейното предоставяне - и от
отменените, и от актуалните, включително от тези с приблизителни наименования
Инструкция за деловодната дейност и документооборота в ПРБ, Инструкция за
действията, които могат да извършват органите на досъдебното производство по
отношение на адвокати, Инструкция за провеждане на предварителни проверки. Иска се
информация за броя на инструкциите и указанията, точните им заглавия и означения,
датите им на изготвяне, техния вид и тяхното съдържание.
Молим на основание чл.26 ал.1 т.1 и 4 от ЗДОИ исканата информация да ни бъде
предоставена под формата преглед на оригинал, както и под формата на копия,
предоставени по електронен път на адреси office@sopa.bg, alsussen@bivol.bg и
gdboec@abv.bg в pdf, jpg или друг формат.
В решението по чл.28 ал.2 от ЗДОИ да бъде посочено изрично, че при
предоставянето на информацията под формата преглед на оригинал могат да присъстват
титулярните заявители или техни представители и няколко водени от тях лица, като на
всички бъде разрешено да снимат документите с фотоапарати и камери за своя сметка.
Ако част от исканата информация съдържа защитени лични данни или други
правнозащитени тайни, те да бъдат заличени, за да ни бъде предоставена останалата
част. При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че исканата информация
не ни е предоставяна през последните 6 месеца. За нейното получаване и разгласяване е
налице надделяващ обществен интерес, тъй като се цели не само повишаването на
прозрачността на задължения по ЗДОИ издател на инструкциите и указанията, по които
действат органите на прокуратурата, но и разкриването на задкулисни злоупотреби с
власт и корупция при оползотворяването на обществени средства. Това означава, че е
без значение дали исканата информация е служебна и за предоставянето ѝ не е
необходимо съгласието на трети лица.
гр. Варна
гр. Бургас
гр. Видин, 10.08.2018г.

С уважение:

Юлиян Чолаков
Асен Йорданов
Георги Георгиев

