До кмета на район „Средец“ - Столична община
ул. „Леге“ № 6, 1000 град София
info@sredec-sofia.org
Деловодство: 02/9484317
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 на пълнолетните български граждани, живеещи в чужбина, които не
могат да посочат постоянен адрес в Република България и са вписани служебно в
регистъра на населението от район „Средец“ на основание чл.93 ал.4 от ЗГР
Уважаема госпожо Кмет,
Съгласно чл.106 ал.3 предл.1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР),
длъжностните лица от общинските администрации, изпълняващи дейности по
гражданската регистрация, имат служебен достъп до данните в електронните регистри на
национално ниво чрез програмния продукт Локална база данни (ЛБД) „Население“.
Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация, налична в
ЛБД „Население“ към датата на справката, както и за лицата, които са я извършили:
1. Брой на пълнолетните български граждани, живеещи в чужбина, вписани
служебно в регистъра на населението от район „Средец“ на гр. София на основание
чл.93 ал.4 от ЗГР.
2. Данни за датата на справката, за двете имена и длъжността на лицето или
лицата, които са я извършили.

Уточнения:
Става въпрос за пълнолетни граждани, а не за граждани с избирателни права.
Датата на справката в ЛБД „Население“ да не предхожда датата на заявлението.
Решението и исканата информация да ни бъдат предоставени по електронен път на
адрес office@sopa.bg в pdf или друг формат.
За исканата справка (по смисъла на точка 9 от Заповед на министъра на финансите
№ ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. ДВ бр.98 от 2011г.) е налице надделяващ обществен
интерес, тъй като се цели прозрачност на задължената по ЗДОИ общинска администрация
и разкриването на корупционно мотивирани изборни манипулации и 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, 20.05.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

