ДО Главния прокурор на Република България
infocenter@prb.bg, prb@prb.bg, тел. 02/986 76 71
1061 София, бул. „Витоша“ №2
Във вр. с писмо изх.№ 3064/2018г. от 24.08.2018г.
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 допълване на информацията за инструкциите и указанията на главния
прокурор по чл.138 от ЗСВ, предоставена с писмо изх.№ 3064/2018г. от 24.08.2018г.
Правно основание: чл.12 ал.4 и чл.22 от ЗДОИ
Уважаеми господин Главен прокурор,
Със заявление вх. ГП № 3064 от 13.08.2018г. сме поискали изчерпателна
информация за инструкциите и указанията по смисъла на чл.138 от ЗСВ, издадени от
Главния прокурор в периода след 01.01.2014г. - за техния брой, точните им заглавия и
означения, датите им на изготвяне, техния вид и тяхното съдържание.
Според писмо изх.№ 3064/2018г. от 24.08.2018г. от заместника на главния
прокурор при ВКП Мария Шишкова, изпратено по електронната поща на 30.08.2018г.
9:25ч., искането ни се отнася до официална обществена информация по смисъла на
чл.10 от ЗДОИ, достъпът до която е свободен. В писмото е посочен интернет адресът
www.prb.bg, рубрика „Обществена информация“, подрубрика „Оповестяване на актове“,
където са публикувани инструкции и указания, за които в заповедта за утвърждаването
им е посочено изрично същите да се публикуват и на външния информационен сайт на
ПРБ. Пример за такова посочване е точка II. от Заповед РД-02-09 от 30.04.2018г.
Непубликуваните инструкции и указания не са споменати, а за публикуваните
инструкции по чл.138 т.9 от ЗСВ в Държавен вестник не са посочени съответните броеве
и дати на издаване. Ето защо молим на основание чл.12 ал.4 и чл.22 от ЗДОИ:
1. Да посочите броя и наименованията на всички издадени инструкции и указания
по чл.138 от ЗСВ за посочения период, кои от тях са публикувани в Държавен вестник,
кои на външния информационен сайт на ПРБ, кои не са публикувани и кои са актуални
към момента на уточняването на информацията.
2. Да посочите броевете и датите на Държавен вестник, на които са публикувани
съответните искани инструкции и указания.
3. Да ни предоставите пълен достъп до съдържанието и текстовете на
непубликуваните искани инструкции и указания, както и електронни копия от тях на
адреси office@sopa.bg, alsussen@bivol.bg и gdboec@abv.bg.
4. Да се произнесете по изричното ни искане за предоставяне на информацията и
под формата преглед на оригинал, като при предоставянето да могат да присъстват
титулярните заявители и/или техни представители и няколко водени от тях лица, като на
всички бъде разрешено да снимат документите с фотоапарати и камери за своя сметка.
гр. Варна
гр. Бургас
гр. Видин, 10.09.2018г.

С уважение:

Юлиян Чолаков
Асен Йорданов
Георги Георгиев

