До кмета
на район „Владислав Варненчик“ – Община Варна
Варна, жк. „Владислав Варненчик“, бл. 302, вх. 17
vladislavovo@varna.bg
телефон 052 575736
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до иформация
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
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
ОТНОСНО ползването на програмен продукт Локална база данни „Население“
и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в район „Владислав Варненчик“ –
Община Варна
Уважаеми господин Кмет,
Съгласно чл.102 ал.1 т.1 от ЗГР, на национално ниво ГД „ГРАО“ към МРРБ
поддържа регистър на населението - Национална база данни „Население“, Национален
електронен регистър на актове за гражданско състояние, регистър на единните
граждански номера, национален класификатор на постоянните и настоящите адресите и
служебни данни. Съгласно чл.106 ал.3 предл.1 от ЗГР, длъжностните лица от общинските
администрации, изпълняващи дейности по гражданската регистрация, имат право на
безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на национално ниво. Този
достъп се осъществява чрез програмния продукт Локална база данни „Население“
(ЛБД „Население“). В тази връзка, моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена
следната информация, ведно с копия от относимите документи:
1. Администрацията на район „Владислав Варненчик“ – Община Варна ползва ли
програмен продукт ЛБД „Население“, разработен на MS Visual C++ от развойната среда Microsoft
Visual Studio .NET 2003, или друг аналогичен програмен продукт с база данни MS SQL и наличен
модул, позволяващ на служители в общинската администрация да генерират необходимите
списъци на първокласниците, на подлежащите на планови имунизации и др. подобни, по някои
от следните критерии: ЕГН, пол, име (собствено, бащино, фамилно), живи, починали, място на
раждане, дата на раждане, период, в който е станало раждане (от дата до дата), постоянен
адрес, настоящ адрес, място на смърт, дата на смърт, период, в който е настъпила смърт (от
дата до дата).

В случай, че в съответствие с изискванията на ЗГР, администрацията на район
„Владислав Варненчик“ – Община Варна ползва програмен продукт ЛБД „Население“ с
горепосочените характеристики, моля да ни бъде предоставена информация за броя на
пълнолетните граждани в район „Владислав Варненчик“ към датата на вземането на
решението (или датата на справката) по настоящото заявление, както следва:
2. Брой лица към датата на справката, без отчитане на 6 месечна уседналост, а именно:
2.1. Брой на пълнолетните български граждани, които към датата на справката имат
постоянен адрес на територията на район „Владислав Варненчик“, независимо от това дали
същият съвпада с настоящия.
2.2. Брой на пълнолетните български граждани, които към датата на справката имат
настоящ адрес на територията на район „Владислав Варненчик“, независимо от това дали
същият съвпада с постоянния.
2.3. Брой на пълнолетните български граждани, които към датата на справката имат
едновременно постоянен и настоящ адрес на територията на район „Владислав Варненчик“.
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3. Брой лица към датата на справката, с отчитане на 6 месечна уседналост, а именно:
3.1. Брой на пълнолетните български граждани, които през последните 6 месеца преди
датата на справката имат постоянен адрес на територията на район „Владислав Варненчик“,
независимо от това дали същият съвпада с настоящия.
3.2. Брой на пълнолетните български граждани, които през последните 6 месеца преди
датата на справката имат настоящ адрес на територията на район „Владислав Варненчик“,
независимо от това дали същият съвпада с постоянния.
3.3. Брой на пълнолетните български граждани, които през последните 6 месеца преди
датата на справката имат едновременно постоянен и настоящ адрес на територията на район
„Владислав Варненчик“.
4. Брой лица без българско гражданство, които към датата на справката имат навършени
18 години и адрес на територията на район „Владислав Варненчик“.

В случай, че администрацията на район „Владислав Варненчик“ ползва програмен
продукт ЛБД „Население“, но не е в състояние да ни предостави информация за броя на
пълнолетните граждани в администрирания от нея район, тоест актуални данни за
избирателния корпус, без отчитане на незначителния брой поставени под запрещение и
изтърпяващи наказание лишаване от свобода, в такъв случай моля да ни бъде
предоставена следната информация относно служителите с право на достъп и умения да
ползват ЛБД „Население“:
5. Брой, длъжност, длъжностни характеристики и изисквания към професионалната
квалификация на служителите в администрацията на район „Владислав Варненчик“ с право на
безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на общинско и национално ниво чрез
ЛБД „Население“. Обучавани ли са тези служители за работа с програмния продукт, кога, от кого
и на какво основание. Моля да ни бъде предоставено копие от относимите документи

УТОЧНЕНИЯ:
Моля предоставената ни информация да е актуална към датата на вземането на
решението по чл.28 ал.2 от ЗДОИ или датата на справката по повод заявлението.
Моля справката по точки 2, 3 и 4 да включва лицата, навършили 18 години към
датата на изготвянето ѝ.
Моля на основание чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ решението по заявлението и исканата
информация да ни бъдат предоставени по електронен път на адрес office@sopa.bg в
JPEG, PDF или друг формат.
Обръщам внимание, че:
А) Исканата информация не ни е предоставяна през последните 6 месеца. За нея е
налице надделяващ обществен интерес, тъй като се цели както прозрачност на
задължената по ЗДОИ администрация на район „Владислав Варненчик“, така и
разкриването на корупционно мотивирани изборни и референдумни злоупотреби с
монополно контролираните от МРРБ и ГД „ГРАО“ данни в НБД „Население“.
Това означава, че е без значение дали исканата информация е служебна и за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица,
Б) Органът извършва препращане по чл.32 ал.1 от ЗДОИ, когато не разполага с
исканата информация или с част от нея, но винаги предоставя частта, с която разполага.
Ето защо би било в противоречие с целта на ЗДОИ настоящото заявление да бъде
препратено на ТЗ и ГД „ГРАО“ в МРРБ, в чиито действия търсим корупция и
злоупотреби – аналогично на заявлението от 02.05.2017г.
Гр. Варна, 29.05.2017г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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