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ИНИЦИАТИВА
Уважаеми господин НАЧАЛНИК,
Ние сме юридическо лице, сдружение с нестопанска цел в обществена полза
“Български Автомобилен Съюз”, регистрирано по ЗЮЛНЦ и работим от месец януари
2009 година.
Основната ни цел е защита правата и интересите на шофьорите и собствениците на МПС.
Всекидневно доказваме нуждата от ясна и точна информация,по проблеми, свързани с
актове и наказателни постановления по Закона за движение по пътищата. Ние се стремим
да задоволим нуждата на нашите настоящи и бъдещи членове от ясно и точно
запознаване със законите, правилниците и нормативните актове, регулиращи движението
по пътищата.
Нашите консултации са напълно безплатни и не ангажират питащите с членство в
сдружението. Членството в сдружението е изцяло на добра воля и предполага желание за
принадлежност към мисията и целите на Българският автомобилен съюз.
С настоящата инициатива искаме от Вас официално съгласие за разполагане на
наше информационно бюро в основния салон на служба Пътна Полиция - София.
Информационното бюро ще заеме площ от 2 /два/ квадратни метра в обществения салон и
ще бъде преместваемо, изработено от метал и/или дърво,обслужвано от сътрудници на
сдружението с преносими компютри, униформи на сдружението и баджове, отличаващи
ги от останалите посетители. Чрез него всички желаещи граждани, посетили салона на
Пътна Полиция - София ще имат възможност да получават безплатна и точна
информация по проблеми свързани актове и постановления, закони, нормативни актове и
правилници.
Тази услуга,предоставена чрез сътрудниците на сдружението,ще има за цел да
обслужва гражданските интереси относно достъпа им до информация. Ще повиши
нивото на знания в специфичната правна материя и ще помогне за по правилното
разбиране и спазване на законите.
Информационното бюро на сдружението ще поеме безплатно цялата дейност по
информиране на гражданите във връзка с посещението им в салона на Пътна Полиция София.
От друга страна служителите на Пътна Полиция няма да бъдат натоварвани да отговарят
на въпроси, непряко свързани с длъжността им.
Смятаме,че ще подкрепите тази наша инициатива и по този начин ще помогнете за
повишаване на участието на неправителствени организации за изграждането на ново
европейско общество.
С уважение:
Стефан Шишков
Председател на УС
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