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 данни за:
1. Длъжностните лица, предоставяли по реда на ЗДОИ и на съда противоречиви
данни относно функционалните задължения на МРРБ и техническите възможности
за извличане на данни и справки от НБД „Население“, необходими при
извършването на проверки на подписки за местни референдуми.
2. Новосъздадената през 2018г. възможност за извличане броя на лицата с
избирателни права към момента на вписване на предложение за местен
референдум в регистъра.
Уважаема госпожо Министър,
В писмо изх.№ 92-00-78/1/ 28.02.2018г. на МРРБ и становище вх.рег.№ с.д. 6426 от
03.04.2018г. по описа на Адм. съд – Варна, отразени и в съдебното решение № 1096 от
22.05.2018г. по адм. дело № 2140/2017г., е посочено изрично, че „по повод зачестилите
инициативи за произвеждане на местни референдуми и с оглед задължението
ГД „ГРАО“ да извършва проверки на подписки“, съгласно чл.29 ал.2 от ЗПУГДВМС, е
създадена техническа възможност за извличане броя на лицата с избирателни права към
момента на вписване на предложението в регистъра, независимо от продължителността
на периода между вписването и предаването на подписката за проверка от ГД „ГРАО“.
С оглед многократните предходни официални изявления на длъжностни лица от
администрацията на МРРБ, че ГД „ГРАО“ и МРРБ нямат функционално задължение да
извършват подобни проверки и справки за броя на лицата с избирателни права към
момента на вписване на предложението в регистъра, който винаги е отминал в момента
на справката и именно затова ГД „ГРАО“ не разполагали с необходимия статистически
софтуер, за да ги извършват, при действителната липса на промяна в разпоредбите
на чл.27 ал.1 т.3 и ал.2 в ЗПУГДВМС, тази нова теза означава, че длъжностните
лица са ни лъгали нагло през целия период 2013 – 2018г. или нагло ни лъжат сега.
Ето защо моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:
1. Изчерпателни данни за длъжностите, длъжностните характеристика и копия с
незаличени данни от личните идентификационни отличителни знаци – баджове (по
смисъла на чл.20 ал.1 т.1 от Наредбата за административното обслужване, приета на
осн. чл. 5а, ал.1 от Закона за администрацията и във вр. с АПК) на лицата, участвали при
подготовката на официалните становища на министерството и предоставянето на данни
по реда на ЗДОИ и на съда относно функционалното задължение, техническите
възможности и необходимия софтуер за извършването на проверки и справки,
изискващи извличане на данни от НБД „Население“ за броя на лицата с избирателни
права към момента на вписване на предложение за местен референдум в регистъра, за
периода след 01.01.2013г. до датата на предоставяне на исканата информация
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2. Данни за новосъздадената през 2018г. техническа възможност по повод
зачестилите инициативи за произвеждане на местни референдуми:
2.1. Дали е софтуерна, хардуерна, организационна или друга и в какво точно се
състои.
2.2. Данни за брой лица с какъв вид избирателни права и/или право на гласуване на
какъв вид избори или референдуми могат да се извличат.
2.3. Данни за брой лица с какъв вид избирателни права и/или право на гласуване на
какъв вид избори или референдуми се имат предвид в горепосочените писма на главния
секретар на МРРБ изх.№ 92-00-78/1/ 28.02.2018г. и на главния директор на ГД „ГРАО“
вх.рег.№ с.д. 6426 от 03.04.2018г. по описа на Адм. съд – Варна.
2.4. На коя дата, по чия инициатива и на какво правно основание е създадена и с
какъв акт е въведена в експлоатация новата техническа възможност.
2.5. Копие - извлечение от текста на сорса (програмния код) на програмния
продукт в частта за посочената новосъздадена възможност за извличане броя на лицата
с избирателни права към момента на вписването на предложение за местен референдум
в регистъра, съгласно чл.27 ал.1 т.3 и чл.27 ал.2 във връзка с чл.27 ал.5 от ЗПУГДВМС,
ведно с обяснителен коментар от носителя на авторските права.
Моля да ни бъдат предоставени електронни копия от относимите документи.
Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация да ни
бъдат предоставени по електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf или друг формат.
За исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй като се цели
повишаване прозрачността на задължената по ЗДОИ администрация на МРРБ,
разкриването на на корупционно мотивирани изборни и референдумни злоупотреби,
включително удостоверяване на неверни данни в официален писмен документ 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.
БЕЛЕЖКИ
По данни от администрацията на МРРБ, поводът за нововъведението са зачестилите
инициативи за иницииране на местни референдуми с подписки. Тези инициативи изискват
извличане на два вида справки за брой лица с избирателни права съгласно различните
критерии в чл.27 ал.1 т.3 и чл.27 ал.2 от ЗПУГДВМС. Със заявлението се иска информация
в какво точно се състои новата техническа възможност, за да стане ясно на кои точно
критерии отговоря – на тези в чл.27 ал.1 т.3, на тези в чл.27 ал.2 или могат да бъдат
извършвани и двата вида справки.
В писмо изх.№ 94-00-41 от 27.06.2018г. до Адм. съд – Варна органът е посочил, че
целта е „единствено да оптимизира работния процес по извличане броя на лицата с
избирателни права съгласно чл.27 ал.1 т.3 от ЗПУГДВМС“. Липсват данни на коя дата и с
какъв акт е въведена в експлоатация новата техническа възможност, в какво точно се състои
тя и могат ли с нея да се извличат справки и по критериите в чл.27 ал.2 от ЗПУГДВМС.
Гр. Варна, 10.12.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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