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ОТНОСНО допълване на предоставената информация по точка 2. от заявлението
Уважаема госпожо Министър,
Със заявлението, точка 2., е поискана следната информация:
2. Броя на гражданите с избирателни права, които са имали право да гласуват на
местни избори в Община Варна към 20.03.2013г., към 30.04.2013г. и към 18.06.2013г.

МОЛЯ на основание и по реда на чл.22 от ЗДОИ предоставената ни с Решение
№ РД-02-14-597 от 29.07.2016г. информация по точка 2. да бъде допълнена / поправена с
наличната в НБД „Население“ информация относно:
Броя на лицата към датите 20.03.2013г., 30.04.2013г. и 18.06.2013г., отговарящи на
основните критерии за наличие на избирателни права за местни избори в община Варна –
пълнолетие, гражданство, адресна регистрация и 6-месечна уседналост, без отчитане
на необходимите външни справки, например за лицата с правни ограничения и др.
МОЛЯ да ни бъдат предоставени аналогични данни при наличие на адресна
регистрация по настоящ адрес, но без да се отчита изискването за 6-месечна уседналост.

МОТИВИ. В решението е посочено, че ГД ГРАО към МРРБ поддържа в актуално
състояние регистъра на населението в електронен вид в НБД „Население“, която се
актуализира ежедневно с данните, постъпващи от общинските администрации – промени
в адресната регистрация, гражданство, правни ограничения, данни за настъпила смърт и
др. ГД ГРАО отпечатва избирателни списъци въз основа на НБД „Население“ към
момента за всеки конкретен вид избори. МРРБ няма възможност да предостави
информация за броя лица, имали право да гласуват към 20.03.2013г., 30.04.2013г. и
18.06.2013г. на избори за общински съветници и кметове, тъй като за формирането на
списъците се получават допълнително данни от МП за лицата, изтърпяващи наказание
лишаване от свобода, както и от общинските администрации за лицата, заявили желание
да гласуват по настоящ адрес.
В тази връзка уточнявам, че не се търси непременно цялата информация за точния
брой на гражданите с избирателни права за конкретни избори през 2013г. За целите на
заявлението е достатъчна и наличната в НБД „Население“ информация, отчитаща
основните критерии за избирателни права за гласуване на местни избори в Община
Варна към посочените дати - пълнолетие, гражданство и адресна регистрация, с и без
отчитане на изискването за 6-месечна уседналост. Тя е достатъчна, за да си направим
извод за посоката и стръмността на графиката, отчитаща флуктуацията на активното
население в общината за този период, както и за адекватността на относимите действия
на администрацията. Чл.37 ал.2 от ЗДОИ предполага тест за достъпност до всяка част от
исканата информация и възможност да се предоставя частичен достъп.
Гр. Варна, 01.08.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

