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Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
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Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445
Относно реда за проверка на кандидатските листи на партиите и коалициите за
изборите на 26.05.2019г., възложен от ЦИК за изпълнение на ГД „ГРАО“ в
МРРБ и констатациите от проверката на данните на кандидата от листата на
ПП „Движение за права и свободи“ Делян Славчев Пеевски
Уважаеми господин Главен директор на ГД „ГРАО“ в МРРБ,
Моля на основание ЗДОИ да ни предоставите следната информация:
1. Реда за проверка на кандидатските листи на партиите и коалициите за изборите на
26.05.2019г., определен и възложен от ЦИК за изпълнение на ГД „ГРАО“ в МРРБ, въз основа на
който са проверени и данните на кандидата за член на Европейския парламент от Република
България от листата на ПП „Движение за права и свободи“ Делян Славчев Пеевски дали са в
съответствие с изискванията на чл.351 ал.1 и § 1 т.3 от ДР на ИК.
2. Копие от заявлението-декларация, в която Делян Славчев Пеевски е декларирал, че
отговаря на изискванията на чл.351 ал.1 от ИК.
3. Констатациите на ГД „ГРАО“ при проверката на данните за Делян Славчев Пеевски,
включително дали е жив и дали е български гражданин, държавата, на чиято територия е неговото
местонахождение, напускал ли е територията на Република България през последните 6 месеца
преди 26.05.2019г., на кои дати в каква посока е отпътувал и на кои дати се е завръщал, изпращан
ли е от българската държава извън Република България, в кои държави на кои дати е изпращан и
колко време е престоявал там, както и имал ли е адресна регистрация по постоянен или настоящ
адрес извън територията на Република България и в кои държави в периода след 25.11.2018г. до
датата на предоставяне на исканата информация.
4. Копие от протокола на ГД „ГРАО“ от 22.04.2019г., в който е установено, че кандидатите от
ПП „Движение за права и свободи“ отговарят на изискването по чл.351 ал.1 от ИК, в това число и
регистрираният кандидат Делян Славчев Пеевски.
5. Проверката на обстоятелствата по т.3 само по документи и въз основа на заявлениетодекларация по т.2 ли е извършена или е извършена и фактическа проверка, включваща служебни
справки в други институции - например в Агенция „Митници“, ГД „Гранична полиция“ в МВР,
Bъншнoтo миниcтepcтвo нa държавата OAE с град Дубай и др., и какво са установили тези справки.

Моля да ни бъдат предоставени електронни копия от относимите документи.
Моля решението за предоставяне на исканата информация и самата информация,
включително копията от документи, да ни бъдат предоставени по електронен път на адрес
office@sopa.bg в pdf или друг формат.
При наличието на правнозащитени лични данни или други тайни, същите да бъдат
заличени, за да ни бъде предоставена останалата част от исканата информация.
За исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй като се цели
прозрачност на задължени по смисъла на ЗДОИ органи и разкриването на корупционно
мотивирани изборни манипулации и злоупотреби с контролираните от МРРБ и
ГД „ГРАО“ данни в НБД „Население“. Това означава, че е без значение дали исканата
информация е служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 14.05.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

