ДО кмета на община Варна
Във връзка с писмо
изх.№ ДОИ13000122ВН-001/02.09.2013г.
ИСКАНЕ
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 поправка и /или допълнение по реда на чл.22 от ЗДОИ на
информацията относно данните за и от охранителните камери, поискана със
заявление вх.№ ДОИ13000122ВН от 20.08.2013г. и предоставена с писмо
изх.№ ДОИ13000122ВН-001 от 02.09.2013г.

Уважаеми господин Кмет,
Според писмото на зам. кмета на община Варна Тодор Иванов, част от поисканата
информация е класифицирана като държавна тайна и не може да бъде предоставена по
реда на ЗДОИ. Става въпрос за актовете, въз основа на които са закупени и монтирани
определен брой охранителни камери от определени модели и с определени технически
параметри и са монтирани в сградата и по фасадата на сградата на Община Варна, както
и за актовете, в които е определено къде, в продължение на колко време и на какъв
технически носител се съхраняват записите. Ето защо:
1. Моля предоставената ни от г-н Тодор Иванов информация да бъде поправена и
/или допълнена по реда на чл.22 от ЗДОИ с данни за нивото на класификация на
актовете, въз основа на които са закупени и монтирани охранителните камери, т.е.
поставяни ли са върху тях грифове за сигурност „строго секретно“, „секретно“,
„поверително“ или „за служебно ползване“, какви точно грифове, колко пъти, на кои
дати, от кого и на какво основание са поставени, т.е. каква е длъжността на лицата,
които са ги поставили и на какво правно основание по чл.30 ал.2 т.4 от ЗЗКИ е
извършено маркирането.

Ако предположим, че актовете са били маркирани с гриф „за служебно ползване“,
съгласно чл.34 ал.1 т.4 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), за
защита на информацията, класифицирана като служебна тайна, се определя срок 6
месеца, считан от датата на създаването й. Съгласно ал.2 и 3 от същия член, с решение на
ДКСИ, когато националните интереси налагат това, този срок може да бъде удължен, но
с не повече от първоначално определения, след което достъпът до тази информация се
осъществява по реда на ЗДОИ. Ето защо:
2. Моля предоставената ни от г-н Тодор Иванов информация да бъде поправена и
/или допълнена по реда на чл.22 от ЗДОИ и със следните данни:
Удължаван ли е срокът за защита на актовете по т.1, колко пъти, от кого, на кои
дати и на какво правно основание по чл.30 ал.2 т.4 от ЗЗКИ е извършено всяко
удължаване? Кои точно национални интереси са наложили такова удължаване?
3. В случай, че актовете по т.1 не са били маркирани с гриф за сигурност или
срокът им за защита по чл.34 ал.1 от ЗЗКИ е изтекъл, или засекретяванито им не се
основава на нормативна разпоредба, МОЛЯ да ни бъде предоставено копие на всеки от
тях или от негово копие ведно с информацията, поискана със заявлението.

Гр. Варна, 09.09.2013 г.

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

