До Главния прокурор на Република Бъргария
infocenter@prb.bg, prbcont@prb.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
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445
Относно
„Методика за взаимодействието на прокуратурата с контролните органи при
противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения
интерес и правата на гражданите“
и Заповед на Главния прокурор № 1489/02.06.2011г., с която методиката е утвърдена
за задължително изпълнение
Уважаеми господин Главен прокурор,
Протестът е основният прокурорски акт за отстраняване на констатирани
закононарушения. Той е и процесуален способ за пряк административен контрол относно
законосъобразността на административните актове. С него се стартира правораздавателен
контрол и се създават пряко и непосредствено условия за отстраняване на
незаконосъобразното положение, без да се поставя ликвидирането му в зависимост от
действията на органа, допуснал нарушението.
Ето защо, с оглед заостряне на вниманието върху фунцията на прокуратурата да
действа в защита на обществения интерес и правата на гражданите, както и във връзка с
основната дейност на СОПА да подпомага оптимизирането на действията на органите и
институциите в страната, моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена информация
за съдържанието на следните документи:
1. „Методика за взаимодействието на прокуратурата с контролните органи при
противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес
и правата на гражданите“, утвърдена за задължително изпълнение със Заповед на Главния
прокурор № 1489/02.06.2011г.
2. Заповед на Главния прокурор № 1489/02.06.2011г., с която методиката по точка 1 е
утвърдена за задължително изпълнение.

Моля решението за предоставяне на исканата информация и самата информация да
ни бъдат предоставени по електронен път, под формата на електронно копие от
документите, на адрес office@sopa.bg
В случай, че част от исканата информация съдържа защитени лични данни или други
правно защитени тайни, моля същите да бъдат заличени, за да ни бъде предоставена
останалата част.
За исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй като се цели
не само прозрачност и отчетност на дейността на задължената по ЗДОИ Прокуратура на
Република България, но и разкриването на данни за корупционно мотивирана пасивност
относно използването на прокурорския протест като резултатен процесуален способ за
пряк административен контрол върху законосъобразността на административните
нормативни актове в изпълнителната власт и всички актове на общинските съвети в
страната. Това означава, че е без значение дали исканата обществена информация е
служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 23.01.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков

