До Министъра на регионалното развитие и благоустройството
Ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 17-19, София 1202
e-mrrb@mrrb.government.bg
Във връзка с решение № РД-02-14-1019 от 08.12.2017г.
ИСКАНЕ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, е-поща: office@sopa.bg
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004,
представлявано от председателя на УС Юлиян Атанасов Чолаков
и
от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина
и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка – 2013г.
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004,
представляван от председателя на ИК Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445,

ОТНОСНО
поправяне и/или допълване на предоставената информация по реда на чл.22 от ЗДОИ
Уважаеми господин Министър,
В отговор на заявление вх.№ 94-00-110 от 28.11.2017г., с решение № РД-02-14-1019 от
08.12.2017г. на и.д. Директор на дирекция „Правна“ в МРРБ ни предостави информацията, че
данните за общия брой на гражданите с избирателни права в община Варна към 30.04.2013г. са
вписани в протокола на ГД „ГРАО“ от 04.07.2014г. въз основа на справките, с които ГД „ГРАО“ е
разполагала към момента по повод организацията и подготовката на произведените на 12.05.2013г.
избори за народни представители, като данните са извлечени по автоматизиран път чрез използване
на приложните програмни средства за поддържане на регистъра на населението – НБД „Население“.

Моля на основание чл.22 от ЗДОИ така предоставената информация по точки 1, 2 и 3 от
заявлението да бъде поправена и/или допълнена със следната информация:
1. Датата, на която е извършена справката в НБД „Население“, въз основа на която в протокола
на ГД „ГРАО“ от 04.07.2014г. са вписани данните за общия брой на гражданите с избирателни права
към 30.04.2013г.
В решението е посочен поводът за справката – изборите на 12.05.2013г. за народни
представители, но не и датата на нейното извършване.
2. Методиката и програмното средство, които са използвани при извличането на данните.
В решението е посочено, че данните са извлечени по автоматизиран път (?) чрез използване на
приложните програмни средства за поддържане на регистъра на населението – НБД „Население“, но
не е посочено кое точно „приложно програмно средство“ и каква точно „автоматизирана методика“ са
използвани, щом нито едно от наличните програмни средства не позволява извършването на
статистически справки за минал период и наличие на 6 месечна уседналост.
3. Длъжността на лицето или лицата, които са извършили справката.

Моля при разглеждането на настоящото искане да се вземе предвид, че информацията
не ни е предоставена през последните 6 месеца. Моля решението и самата информация да ни
бъдат предоставени по електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf, jpg или друг формат.
Гр. Варна, 02.01.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

