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ОТНОСНО допълване на предоставената информация по точка 2 от заявлението

Уважаема госпожо Министър,
МОЛЯ на основание и по реда на чл.22 от ЗДОИ предоставената ни информация по
точка 2 от заявлението да бъде допълнена с наличната в НБД „Население“ информация за
броя на лицата към 20.03.2013г., 30.04.2013г. и 18.06.2013г., които към съответната дата
са имали навършени 18 години и през последните 6 месеца са живяли с постоянен или/и с
настоящ адрес в община Варна. МОЛЯ да ни бъде предоставена аналогична справка за
същите дати и без изискването за 6-месечна уседналост.
МОТИВИ
Обръщам внимание, че не става въпрос за избирателни списъци с имена. Търси се
информация само за броя на лицата, които към определени дати са отговаряли на
основните критерии за наличие на избирателни права за местни избори в община Варна –
пълнолетие, адресна регистрация и 6-месечна уседналост, както и за броя на тези, които
към същите дати не са отговаряли на изискването за 6-месечна уседналост. Наличието и
значението на надделяващия обществен интерес вече са подробно мотивирани.
Търсената информация е безспорно налична в НБД „Население“, тъй като нейният
софтуер по същество представлява генератор на изходи и чрез него могат да се заявяват и
генерират различни списъци и справки за определен период (от дата до дата), въз основа
на данните за лицата, които се поддържат в електронния личен регистрационен картон
съгласно чл.25 от Закона за гражданската регистрация.
Обръщам внимание и на това, че файловете с данни в програмния продукт
НБД „Население“ са „материален носител“ по смисъла на § 1. т.1 от ДР на ЗДОИ и няма
нито техническа, нито законова пречка за предоставянето на информацията.
Гр. Варна, 23.08.2016г.

С уважение: Юлиян Чолаков

