До Кмета на община Русе
пл. „Свобода“ 6, 7000 Русе
082/826 100, 082/881 802 – кабинет на кмета
mayor@ruse-bg.eu, mayor.ruse.pr@gmail.com
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до иформация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща: office@sopa.bg
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445
ОТНОСНО ползването на програмен продукт Локална база данни „Население“
и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в община Русе
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“.
В тази връзка, моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната
информация, ведно с копия от относимите документи:
1. Администрацията на Община Русе ползва ли програмен продукт ЛБД „Население“ 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 и по кои точно 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).
2. Справка за наличната информация в Локална база данни „Население“ за броя на
пълнолетните граждани в община Русе към датата на справката по настоящото заявление,
както следва:
2.1. Брой на пълнолетните български граждани, които имат постоянен адрес на
територията на община Русе, независимо от това дали същият съвпада с настоящия.
2.2. Брой на пълнолетните български граждани, които имат настоящ адрес на територията
на община Русе, независимо от това дали същият съвпада с постоянния.
2.3. Брой на пълнолетните български граждани, които имат едновременно постоянен и
настоящ адрес на територията на община Русе.
2.4. Брой на пълнолетните български граждани, които през последните 6 месеца преди
датата на справката имат настоящ адрес на територията на община Русе, различен от
постоянния.
2.5. Брой лица без българско гражданство, които към датата на справката имат навършени
18 години и адрес на територията на община Русе.

Уточнения:
Справката да е с дата, съвпадаща или по-късна от датата на заявлението.
Решението и исканата информация да ни бъдат предоставени по електронен път на
адрес office@sopa.bg в jpeg, pdf или друг формат.
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За исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй като се цели
прозрачност на задължената по ЗДОИ администрация на Община Русе и разкриването
на корупционно мотивирани изборни и референдумни злоупотреби с контролираните
от МРРБ и ГД „ГРАО“ данни в Национална база данни „Население“.
Това означава, че е без значение дали исканата информация е служебна и за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица,
Обръщам внимание, че 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.

Гр. Варна, 26.02.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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