До Министъра на регионалното развитие и благоустройството
Ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 17-19, София 1202
e-mrrb@mrrb.government.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
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 Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445
ОТНОСНО
протокола от 17.02.2017г. за проверката от ГД „ГРАО“ към МРРБ на подписката на
ИК „За зелен Младост“ за местен референдум в столичния район „Младост“
Уважаеми господин Министър,
В точка 4 от горепосочения протокол от 17.02.2017г. е удостоверен „Общ брой лица
с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на район „Младост“,
СО, към 12.12.2016г. – 94176.“ Подписката е внесена в Столичен общински съвет в
структуриран електронен вид на 12.01.2017г.
С оглед многократните изявления от името на министъра, че МРРБ и ГД „ГРАО“
към МРРБ нямат функционално задължение и не разполагат с техническа възможност да
извършват справки в НБД „Население“ за минал период от време, тъй като не разполагат
с необходимия софтуер за това, моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена
следната информация за справката, извършена при извличането на посочените в точка 4
от протокола данни:
1. Датата, на която е извършена справката в НБД „Население“ за данните по т.4.
2. Методиката и наименованието на програмното средство, използвани при
извличането на данните.
3. Длъжността на лицето или лицата, които са я извършили.
4. Копие от всички актове и вътрешнослужебни писма от преписката по съставянето
и издаването на протокола от 17.02.2017г., за периода след 12.12.2016г.
Моля решението за предоставяне на исканата информация и самата информация да
ни бъдат предоставени по електронен път на адрес office@sopa.bg в jpg, pdf или друг
формат. За исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй като се
цели повишаване на прозрачността на задължен по ЗДОИ субект, както и разкриването на
корупция и злоупотреби с удостоверяване на неверни данни в официален писмен
документ, включително пред съда. Това означава, че е без значение дали тя е служебна и
с подготвителен характер, и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети
лица.
Гр. Варна, 09.02.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

