До ВрИД кмет на район „Младост“ - Столична община
София 1712, ул. „Свето Преображение“ № 1
signali@so-mladost.com, so_mladost@mail.bg
номератор 02/9746 230, деловодство 02/8770 012
Във връзка със
заявление вх. рег.№ РМЛ18-ДИ05-238 от 02.10.2018г.
и решение изх. рег.№ РМЛ18-РИ09-15 от 04.10.2018г.
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
Чрез Юлиян АтанасовЧолаков, тел. 0888 491445
Относно поправяне / допълване на предоставената информация за броя
на навършилите пълнолетие и новорегистрираните граждани с постоянен
адрес на територията на района в периода 14.11.2016г. - 12.12.2016г.
Правно основание чл.22 от ЗДОИ
Уважаеми господин Русев,
Благодаря Ви за бързия отговор.
Същевременно обръщам внимание, че в заявлението наличието на надделяващ
обществен интерес за исканата информация е мотивирано с изискванията за прозрачни
действия на районната администрация, както и с целяното разкриване на корупционно
мотивирани изборни и референдумни манипулации на ГД „ГРАО“, включително
при проверката на подписката на ИК „За Зелен Младост“. Това означава, че с
получените от Вас по реда на ЗДОИ данни възнамеряваме да сезираме Столична
община, прокуратурата или съда, ако в тях забележим нещо съмнително или нередно.
1. В отговора е съмнително числото 735, посочено като брой на гражданите с
постоянен адрес на територията на района, родени в периода 14.11.1998г. - 12.12.1998г.
При равномерно разпределение, ако родените през тези 29 дни са 735, очакването е
родените през 365-те дни на 1998г. да са над 9000. Така, при население на района около
100 000, за 1998г. би се получил коефициент на раждаемост над 90 ‰ (промила), при
положение, че обичайният коефициент е около 9-10 ‰, а за 1998г. НСИ е обявил 7.8‰
за целия град. Ето защо Ви моля да проверите отговора за грешки и евентуално да ги
поправите и ни предоставите верните данни на посочения адрес office@sopa.bg.
2. Също така Ви моля да допълните предоставената ни информация с данни за броя
на починалите граждани с постоянен адрес в района в периода 14.11.2016г. 12.12.2016г. включително, както и с данни за броя на пререгистрираните, които в същия
период са сменили постоянния си адрес в района с друг.
Гр. Варна, 05.10.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

