ДО кмета на община Варна
zdoi@varna.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща: office@sopa.bg
представлявано от председателя Юлиян Атанасов Чолаков, тел.0888491445
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО информацията, подавана от общинската администрация и
постъпвала в НБД „Население“ в периодите от 28.01.2013г. до 29.04.2013г.
и от 30.04.2013г. до 30.09.2018г.

Уважаеми господин Кмет,
Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена информацията, подавана от
администрацията на Община Варна и постъпвала в НБД „Население“ в периодите от
28.01.2013г. до 29.04.2013г. и от 30.04.2013г. до 30.09.2018г., „касаеща промени в
адреса (закриване /преномериране /откриване на адрес; откриване /сливане
/разделяне на локализационна единица; промяна на териториалния обхват на
населено място, какти и при закриване)“, посочена в приложеното писмо изх.№ 1100-47 от 08.10.2018г. от МРРБ,
с които промени се обяснява неизползването в МРРБ и ГД „ГРАО“ на „новата
техническа възможност“ за предоставянето на справка за общия брой на гражданите с
избирателни права в Община Варна към 30.04.2013г. (датата на вписването в регистъра
на предложението за местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на
град Варна) при хипотезата за 5% подкрепа и отделно при хипотезата за 10% подкрепа,
съгласно различните изисквания към съответните избирателни корпуси в чл.27 ал.1 т.3 и
чл.27 ал.2 от ЗПУГДВМС.
Моля решението по заявлението и исканата информация да ни бъдат предоставени
по електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf, jpeg или друг формат.
В случай, че част от исканата информация съдържа лични данни, моля същите да
бъдат заличени, за да ни бъде предоставена останалата част.
Обръщам внимание, че за исканата информация е налице надделяващ обществен
интерес, тъй като се цели не само прозрачност на задължената по ЗДОИ общинска
администрация, но и разкриването на конкретни и системни корупционно мотивирани
изборни и референдумни манипулации и злоупотреби от страна на ГД „ГРАО“ към
МРРБ и МРРБ. Това означава, че в случая е без значение дали исканата информация е
служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Приложение: Копие от писмо изх.№ 11-00-47 от 08.10.2018г. от МРРБ.
Гр. Варна, 19.10.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

