ДО Административен съд – София град
адм. дело № 5022 /2017г., IV к.с.
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MOЛБА
От ИК „За зелен Младост“, чрез председателя Десислава Петрова Иванчева
гр. София, ж.к. Младост 1, бл. ...
...
ОТНОСНО издаване на съдебно удостоверение
Уважаеми Административни съдии,
Във връзка с оспорването на данните в протокола от 17.02.2017г. за проверката на
подписката, въз основа на който СОС разглежда предложението за референдум при
хипотезата за 5% подкрепа, МОЛЯ да ни бъде издадено съдебно удостоверение, въз
основа на което да се снабдим от ГД „ГРАО“ към МРРБ с друго, от което да е видно:
1. По отношение на данните по точки 3.2 и 3.5. в протокола – да е видно на коя дата
проверката е установила технически и фактически, че броят на лицата в подписката без
постоянен адрес в район Младост е 1610, а на лицата без избирателни права - 94; за коя
дата и/или за кой период се отнасят данните – за периода преди или за периода след
внасянето на подписката на 12.12.2016г.
2. Във връзка с данните по точка 4 в протокола – да е видно на коя дата е извършена
фактически справката в НБД „Население“, показала, че към 12.12.2016г. броят на лицата
с избирателни права и постоянен адрес на територията на район „Младост“ е 94176.
3.1. Данни за наименованието, произхода, собствеността, подръжката, техническите
възможности и датата на въвеждане в експлоатация на програмния продукт (софтуера), с
който са извършвани необходимите справки в НБД „Население“.
3.2. Видовете нива на достъп.
3.3. Кои нива на достъп позволяват справка за броя на пълнолетните български
граждани (вкл. лишените от свобода, но без поставените под запрещение), които имат
постоянен и/или настоящ адрес в съответния административно-териториален район към
датата на справката или към определена отминала задна дата.
3.4. Кои нива на достъп позволяват справка за броя на пълнолетните български
граждани (вкл. лишените от свобода, но без поставените под запрещение), които
отговарят на изискването за 6 месечна уседналост (които са имали настоящ адрес през
последните 6 месеца) в съответния административно-териториален район - към датата на
справката или към определена отминала задна дата.
Приложение: Документ за платена такса в размер на 5 лева
Гр. София, 01.06.2017г.

С уважение: . . . . . . . ./Десислава Иванчева/

