До Министерство на вътрешните работи
Дирекция „Миграция“
1202 София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48
migration@mvr.bg, zdoi@mvr.bg, priemna@mvr.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
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445
Относно броя гражданите на държава - членка на Европейския съюз
без българско гражданство в някои общини, райони и кметства
Уважаеми господин Директор,
I. Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация относно
броя гражданите на държава - членка на Европейския съюз (ЕС) без българско
гражданство, с адрес на територията на съответната административно териториална
единица в Република България (РБ) и навършени 18 години към датата на справката, които:
1. Имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в РБ.
2. Живели са най-малко през последните 3 месеца в държава - членка на ЕС, вкл. РБ.
3. Имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в РБ и са живели
най-малко през последните 3 месеца в РБ или в друга държава - членка на ЕС.
II. Уточнения.
1. Моля информацията да ни бъде предоставена поотделно за:
а) общините Айтос, Бургас, Видин, Ивайловград, Казанлък, Карнобат, Кюстендил,
Кърджали, Лом, Момчилград, Несебър, Нова Загора, Русе, Сливен, Стара Загора,
Търговище, Царево, Ямбол;
б) районите в общините Варна, Пловдив и Столична община;
в) кметствата в община Варна.
2. „Живял най-малко през последните три месеца в РБ или в друга държава - членка
на ЕС“ е гражданин на държава - членка на ЕС, който има адрес на пребиваване на
територията на РБ или на друга държава - членка на ЕС, най-малко 60 дни от последните
три месеца към датата на исканата справка.
3. Става въпрос за граждани на и над 18 години, а не за граждани с избирателни права.
4. Датата на справката да не предхожда датата на заявлението.
5. Моля да ни бъдат предоставени данни за датата на справката, за двете имена и
длъжността на лицето или лицата, които са я извършили
6. Решението и исканата информация да ни бъдат предоставени по електронен път на
адрес office@sopa.bg в pdf или друг формат.
7. За исканата справка (по смисъла на точка 9 от Заповед на министъра на финансите
№ ЗМФ-1472 от 29.11.2011г.) е налице надделяващ обществен интерес, тъй като се цели
прозрачност на задължени по ЗДОИ субекти и разкриването на корупционно мотивирани
изборни злоупотреби, включително 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.
8. 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, 17.05.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

