До Председателя на Общински съвет – Нова Загора
ул. „24 май“ №1, 8900 гр. Нова Загора
obs_nz@abv.bg, obshtina@nova-zagora.org
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до иформация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, office@sopa.bg, чрез Юлиян Атанасов Чолаков,
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО протокола от заседанието на Общински съвет – Нова Загора на
19.08.2020г. и излъчванията наживо на интернет страницата на общината
Уважаеми господин Председател,
Съгласно чл.28а, ал.2 от ЗМСМА, за заседанията по ал.1 (при обявени извънредно
положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна
ситуация) се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към
протокола от заседанието. Съгласно чл.32, ал.4, изр.1 от Правилника на Общински съвет –
Нова Загора, „Откритите заседания на Общинския съвет се излъчват по електронен път,
в реално време, на интернет страницата на Община Нова Загора.“
Ето защо моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация
1. Данни за съдържанието на писмения протокол от заседанието на Общински съвет
– Нова Загора на 19.08.2020г.
2. Данни за съдържанието на видеозаписа по смисъла на чл.28а, ал.2 от ЗМСМВ,
изготвен върху електронен носител и приложен към протокола от заседанието на
Общински съвет – Нова Загора на 19.08.2020г.
3. Данни колко пъти и на кои дати през последните два мандата на Общински съвет
– Нова Загора негови заседания са излъчвани по електронен път, в реално време, на
интернет страницата на Община Нова Загора.
Уточнения:
Решението за предоставяне на информацията и информацията по т.1 и 3 да ни бъдат
предоставени по електронен път в pdf или друг общодостъпен формат на адрес
office@sopa.bg. Информацията по т.1 да ни бъде предоставена и под формата преглед на
оригинал. Информацията по т.2, а именно копието от видеозаписа, да ни бъде
предоставено на електронен носител CD/DVD или друг подходящ носител.
Видеозаписът да не ни бъде предоставян само под формата на линк към интернет
адрес, където се съхранява или е публикуван, поради възможността за злоупотреби чрез
последваща промяна или подмяна на данните или промяна на посочения адрес.
При наличие на нормативно защитени данни, тази част от информацията да бъде
заличена, за да ни бъде предоставена останалата част.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на надделяващ
обществен интерес от нейното разкриване и разгласяване, с оглед целяното повишаване на
прозрачността и решаването на проблема с публичността на работата на общинския съвет.
Това означава, че в случая е без значение дали исканата информация е служебна и с
подготвителен характер, и че за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети
лица.
Гр. Варна, 01.09.2020г.
С уважение: Юлиян Чолаков

