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ОТНОСНО достъпа на длъжностните лица до регистрите на ЕСГРАОН

Уважаеми господин Кмет,
Съгласно чл.102 ал.1 т.1 от ЗГР, на национално ниво ГД „ГРАО“ към МРР
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.
В тази връзка, моля на основание ЗДОИ и т.I-9 от Заповед №1472 от 29.11.2011 г.
на МФ (обн.ДВ бр.98 от 2011г.) да ни бъде предоставена писмена справка със следната
информация, както и копие от съответните документи на технически носител CD/DVD:
1.1. Има ли регламентирани различни нива (степени) на достъп до данните в
електронните лични регистрационни картони на физическите лица, вписани в регистъра на
населението. Освен пълен достъп, какви други нива (степени) на достъп до тези данни са
определени и с какъв акт или актове са определени те. Моля да ни бъде изготвено копие от
съответния акт или актове.
1.2. Описание на техническите параметри на компютърната програма и видовете справки,
които могат да се извършват със съответното ниво на достъп до електронните регистри на
национално, областно и общинско ниво. Копие от съответните документи.
2. Какъв е и с кой акт е определен редът, по който длъжностните лица в администрацията
на Община Варна, изпълняващи дейности по гражданската регистрация, осъществяват правото
си по чл.106 ал.3 от ЗГР на безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на
национално ниво. Моля да ни бъде изговено копие от съответния акт или актове.
3.1. Колко и с какви длъжности са лицата в администрацията на Община Варна с право на
безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на общинско и национално ниво. С
какво ниво (с каква степен) на достъп е всяко от тях.
3.2. С какво ниво (степен) на достъп до кои данни от електронните лични регистрационни
картони на физическите лица и до кои видове справки имат достъп длъжностните лица.
4. В случай, че част от исканата информация е защитена по реда на ЗЗКИ, моля да ни
бъде предоставена информация за съответния гриф за сигурност, колко пъти, върху кои
защитени документи, от кого, на кои дати и с какво ниво на класификация по чл.28 от ЗЗКИ е
поставян гриф за сигурност и на какво правно основание по чл.30 ал.2 т.4 от ЗЗКИ е извършено
маркирането; удължаван ли е срокът за защита, колко пъти, от кого, на кои дати и на какво
правно основание по чл.30 ал.2 т.4 от ЗЗКИ е извършено всяко удължаване. Кои точно
национални интереси са наложили такова удължаване.

Гр. Варна, 10.03.2014г.

С уважение: Юлиян Чолаков

