До Директора на ТД на НАП - гр. Варна
td_varna@ro03.nra.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща: office@sopa.bg
бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Относно договора с куриерска служба „MиБМ Експрес“ ООД
Уважаема госпожо Директор,
С оглед данните, че куриерска служба „MиБМ Експрес“ ООД не доставя на
получателите изпращаните от ТД на НАП гр. Варна писма с пощенски пратки по обявения
ред в Общите условия на договора с потребителите на УПУ (универсална пощенска
услуга) – например искане № П-03000318120079-040-001 /04.07.2018г. и писмо
изх.№ 37842-2 / 18.07.2018г.,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена изчерпателна информация за
съдържанието на сключените договори с „MиБМ Експрес“ ООД на ТД на НАП - гр. Варна
и/или НАП – София, отнасящи се за изпращани от ТД на НАП гр. Варна пощенски пратки.
Иска се информация за периода след обявяването на Общите условия в договора на
„MиБМ Експрес“ ООД през 2012г.
Моля 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 адрес office@sopa.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
титулярният заявител и/или негов представител 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 за получаването и
разгласяването на исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй
като се цели повишаването на прозрачността на задължен по ЗДОИ субект, разкриването
на злоупотреби чрез заобикаляне на общите условия на договора с потребителите на УПУ
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, 21.08.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

