До:
Захария Стоянов
Отдел Издирване
Криминална полиция
бул. Александър Малинов №1
София 1715

От:
Боян Юруков
проект Липсва
yurukov@gmail.com

Предложение за сътрудничество
На срещата ни на 8-ми май бяха обсъдени възможностите за взаимна работа.
Обособиха се няколко насоки, в които интернет платформата Липсва може да
помага на полицията при издирването на лица в неизвестност:
1. Създаване на канал за комуникация, чрез който ще бъдат
потвърждавани случаите добавени направо в Липсва от близки на
изчезналите, изпращане на сигнали постъпили на сайта, както и
обявяване за нови случаи или решаването на стари. Тази комуникация
ще става по мейл – вероятно на пощата на прес-секретаря или
специализиран адрес.
2. Еднократно Липсва ще изпрати на отдел Издирване базата си данни от
нерешени случаи за потвърждение кои са актуални и кои вече са
решени. Това ще позволи изчистването на всички грешки в
платформата Липсва и ще подпомогне бъдещата работа.
3. Липсва ще документира процедурите на добавяне, одобрение,
потвърждаване и заличаване на случаи на безследно изчезнали и ще
предостави това описание на отдел Издирване.
4. Подпомагане с идеи и участие от страна на Липсва в механизъм за
обявяване на случи на изчезнали. В този механизъм ще бъдат включени
медии и мобилни оператори. В интернет Липсва ще помага за
разпространението на снимките на изчезналите и работата в
социалните мрежи.
5. На по-късен етап, Липсва ще предостави инструменти от платформата
си за вграждане в сайта на МВР или форма на визуализация на случаите
обявени от полицията. Интеграцията със социалните мрежи ще помогне
както за разпространението на снимките, така и за получаване на
обратна връзка, сигнали и създаването на насочени локални
информационни кампании.
6. Липсва ще подпомогне с технически съвети, идеи и опит създаването на
сайт за издирвани от страна на полицията когато такъв проект бъде
одобрен. Отвореният код на платформата Липсва ще бъде предоставен
на разработчиците на един такъв сайт.

Съдействието между проекта Липсва и отдел Издирване е доброволно, не е
обвързано с договор или финансови задължения. Боян Юруков ще инвестира
безвъзмездно времето си в разработката и документирането на платформата,
а доброволците помагащи на инициативата ще помагат по аналогичен начин с
разпространение, сигнали и съвети.
Целта на това сътрудничество е да активизира един нов канал за
разпространение на случаи на издирвани лица, а именно – в интернет и
социалните мрежи. Обменът на информация от една страна и опита в
интернет пространството – от друга, ще помогне за по-бързото навлизане в
тази информационна среда без да се нарушава следствената тайна или
личните данни на издирваните. Това сътрудничество може да се разшири при
нужда.
С уважние,
Боян Юруков
проект Липсва
http://lipsva.com
yurukov@gmail.com

