
 
До Централна избирателна комисия 
пл. „Княз Александър I“ №1, София 1169, cik@cik.bg 
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация 

от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА 
Седалище: гр.Варна,   ЕИК 176143308, office@sopa.bg, чрез Юлиян Чолаков 
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004 

ОТНОСНО проверките за наличието на 6 месечна уседналост 
Уважаеми госпожи и господа Членове на ЦИК, 
Съгласно чл.396 ал.1 във връзка с §1 т.4 от ДР на ИК, правото за избиране на 

общински съветници и кметове в дадена община или кметство изисква избирателите да са 
живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Съгласно чл.4 
ал.2 от ЗПУГДВМС, правото за гласуване на местен референдум в дадена община, район, 
кметство, населено място или квартал изисква гласоподавателите да имат настоящ адрес 
на съответната територия през последните 6 месеца преди насрочването на референдума. 
И в двата случая, според текстовете, наличието на постоянен адрес е без значение. От 
значение е наличието на настоящ адрес и 6 месечна уседналост към датата на гласуването. 

Съгласно чл.406 ал.1, чл.407 ал.1 и чл.410 ал.1 и 2 във връзка с чл.23 ал.1 от ИК, 
избирателните списъци се съставят от общинските администрации, като проверката на 
обстоятелствата по чл.396 от ИК, включващи изискването за 6 месечна уседналост, се 
извършва от МВР и МП по искане на съответния кмет. За гражданите на друга държава - 
членка на ЕС, искането се придружава с копие от декларациите по чл.408 от ИК, а копие 
от част II на избирателните списъци с чужди граждани, се изпраща на ЦИК. 

Ето защо МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация: 
1. Органа, институцията или дружеството, извършващи фактическата проверка в 

националния регистър на населението относно обстоятелството дали 
избирателите/гласоподавателите имат настоящ адрес в съответната местна територия 
(община, район, кметство, населено място, квартал) през последните 6 месеца преди 
насрочването на избори за общински съветници и кметове или местен рефередум.  

2. Дали, на коя дата и от кого е извършена проверката за уседналост по т.1 по 
отношение на гласоподавателите на местния референдум в община Стара Загора на 
18.06.2017г., както и дали са били включени в избирателните списъци и допускани до 
гласуване гласоподаватели с постоянен, но не и с настоящ адрес в община Стара Загора 
през последните 6 месеца преди 18.06.2017г. 

3. Дали, на коя дата и от кого е извършена проверката за уседналост по т.1 по 
отношение на избирателите на местните избори за общински съветници и кметове в 
община Варна на 25.10.2015г., както и дали са били включени в избирателните списъци и 
допускани до гласуване избиратели с постоянен, но не и с настоящ адрес в община Варна 
през последните 6 месеца преди 25.10.2015г. 

4. Наименованието на програмния продукт (интернет приложението, софтуера), с 
който съответният орган, институция или дружество извършва проверката по т.1.   

Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация да ни бъдат 
предоставени по електронен път в jpeg, pdf или друг формат на адрес office@sopa.bg или 
друг интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните. 

МОЛЯ при разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на 
надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването на исканата 
информация. Интересът е налице, тъй като се цели повишаването на прозрачността и 
отчетността на задължен по ЗДОИ субект, както и разкриването на корупционни 
практики, свързани с подготовката и произвеждането на местни избори и референдуми. 
Наличието на надделяващ обществен интерес означава, че е без значение дали исканата 
информация е служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица. 

Гр. Варна, 03.07.2017г.   С уважение:  Юлиян Чолаков 


