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София, 14.02.2022 г.

Административното производство е образувано по подадено от
Фондация „Институт за пазарна икономика", ЕИК 831344929, чрез
електронна

поща

Константинова

mail@ime.bg

Костадинова,

и

чрез

заявление

своя
за

представител

достъп

до

Светла

обществена

информация до Конституционния съд на Република България с вх. № 31
ЗДОИ/ОЗ .02.2022 г. по описа на Конституционния съд на Република
България, с което се иска предоставяне на следната информация:
„- Какво налага тегленето на по-големи суми в брой от вашата,
организация и какви разходи се финансират с тези средства?
- Разпределение

по видове разходи

съгласно

бюджетната

класификация , които са извършени чрез плащания в брой през
2021 г.?"
При така определения от заявителя предмет на административното
производство, от фактическа и правна страна се установява следното:
Търсената информация по заявлението е налична в Конституционния
съд. Същата има характер на обществена информация по смисъла на чл. 2,
ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, тъй като е свързана с
обществения живот в страната и дава възможност на гражданите да си

съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона
субекти, какъвто е Конституционният съд на Република България. По своята
правна същност търсената информация представлява служебна обществена
информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ, като не се констатират
основания достъпът до нея да бъде ограничен по реда на чл. 13, ал. 2 от
Закона за достъп до обществена информация.
Достъпът до наличната информация да бъде осъществен чрез
предоставяне на писмена справка от дирекция „Обща администрация".
С оглед изложеното и на основание чл. 28 във вр. с чл. 2 от Закона за
достъп до обществена информация
ПОСТАНОВЯВАМ:

Предоставям достъп до наличната в Конституционния съд обществена
информация, поискана в заявление за достъп до обществена информация с
вх. № 31 ЗДОИ/ОЗ.02.2022 г. по описа на Конституционния съд на
Република България.
Достъпът да бъде осъществен чрез предоставяне на писмена справка
от дирекция „Обща администрация".

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - град
София в 14-дневен срок от съобщаването му.

Справка по заявление за предоставяне на достъп до обществена
информация № с вх. № 31 ЗДОИ/03.02.2022 г. по описа на
Конституционния съд на Република България

Теглените суми в брой за 2021 г. от банковата сметка в касата на
Конституционния съд са в размер на 787 000 лв.
През годината тези суми са изразходени основно за изплащане в
брой на месечните възнаграждения на съдиите и служителите.
Разпределение на разходите за 2021 г., извършени чрез плащания в
брой съгласно ЕБПК:
§ 01 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения - 729 642 лв.
§ 02 - Други възнаграждения и плащания за персонала- 49 826 лв.
§ 10 - Издръжка - 3 845 лв.
§ 52 - Придобиване на дълготрайни материални активи - 3 687 лв.

