ДО кмета на община Варна
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

ОТНОСНО данни за и от охранителните камери

Уважаеми господин Кмет,
С оглед поведението на публично място на главен полицай Николай Петков Лалев и
други трима служители от звено „Общинска полиция“ на 06.08.2013г. следобед между
14,00 и 15,30 часa на пункт „металдетектор“ в сградата на Община Варна, както и с
оглед, че и монтирането на охранителни камери в тази зона, и съвместната дейност на
звено „Общинска полиция“ и ОД на МВР - Варна се финансират със средства от
общинския бюджет, МОЛЯ на основание Закона за достъп до обществена информация да
ни бъде предоставена следната информация:
1. По чия инициатива, на какво правно и на какво фактическо основание и на каква цена са
закупени и монтирани охранителните камери, разположени в сградата и по фасадата на
сградата на Община Варна; брой, модели, технически параметри.
2. Къде, в продължение на колко време и на какъв технически носител се съхраняват
записите от охранителните камери.
3. Колко на брой са лицата, имащи достъп до записите от охранителните камери и какви са
техните длъжности? Моля да ни бъде изготвено фотокопие от съответните длъжностни
характеристики.
4. Колко лица са проверени на пропуска за граждани на пункт „металдетектор“ за периода
между 14,00 и 15,30 часа на 06.08.2013г.

С оглед намаляване на разходите по предоставянето, моля информацията да ни бъде
предоставена на технически носител CD /DVD.
Моля информацията да ни бъде предоставена под формата на писмена справка по
смисъла на точка 9 от Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г., обн. ДВ, бр.98 от
13.12.2011г., както и копие от относимите договори, заповеди, инструции за
експлоатация и други писмени и графични документи. Предпочитани параметри на
записа – сканиране като черно-бял документ (black and white picture or text) с резолюция
от 250 до 300 dpi, запис на данните в tif формат, евентуално в pdf формат.
Моля да ни бъде изготвено копие на видеозаписите от охранителните камери,
разположени разположени пред входа на общинската сграда до информационния център
и вътре в сградата на пропуска за граждани на пункт „металдетектор“ за посочения в т.4
период, в който и да е популярен видеоформат, като в записите лицата на попадналите в
кадър граждани бъдат обработени с оглед да бъдат направени неразпознаваеми.
Гр. Варна, 20.08.2013 г.

С уважение: . . . . . . . . . . /Юлиян Чолаков/

