ДО Главния прокурор на Република България
infocenter@prb.bg, prb@prb.bg
1061 София, бул. „Витоша“ №2
тел.: 02/986 76 71
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, е-поща: office@sopa.bg
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
ОТНОСНО наличието на техническа възможност Прокуратурата на Република
България да получава поименни списъци и справки за броя на пълнолетните български
или чужди граждани с постоянен и/или настоящ адрес и срок на уседналост
Уважаеми господин Главен прокурор,
Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоствена следната информация:
Разполага ли Прокуратурата на Република България с програмен продукт (софтуер)
за сортиране на данните в НБД „Население“ и изготвяне на поименни списъци или
обобщени справки за броя на пълнолетните български или чужди граждани с постоянен
и/или настоящ адрес на територията на определена община, район, кметство, населено
място или квартал (квартал в смисъл - обособена територия, определена с решение на
общинския съвет), като данните в конкретния списък или справка да са актуални:
а) към датата на изготвянето им;
б) към произволна отминала задна дата - например 6 месеца преди датата на
изготвянето им, с оглед проверка за наличието на 6 месечна уседналост.
УТОЧНЕНИЯ:
Иска се информация общо за Прокуратурата на Република България, а не за отделни
звена и структури.
Моля на основание чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ решението по заявлението и исканата
информация да ни бъдат предоставени по електронен път на адрес office@sopa.bg в PDF
JPEG или друг формат.
За исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй като се цели
както прозрачност на задължената по ЗДОИ Прокуратура, така и разкриването на
корупционно мотивирани изборни и референдумни злоупотреби от ЦИК, МРРБ и
ГД „ГРАО“ с данните в НБД „Население“, най-вече относно наличието на 6 месечна
уседналост. Това означава, че е без значение дали исканата информация е служебна и за
предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица, независимо от това дали те
са самостоятелно задължени по ЗДОИ субекти. Ето защо би било в противоречие с целта
на ЗДОИ която и да е част от настоящото заявление да бъде препратена по
компетентност на МРРБ и ГД „ГРАО“, в чиито действия търсим корупция и злоупотреби.
Гр. Варна, 05.06.2017г.

С уважение: Юлиян Чолаков

