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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 

 

 
З А П О В Е Д 

 

    

X

 
В Министерството на външните работи е постъпило заявление за достъп до 
обществена информация с вх. № ЗДОИ-12/03.02.2022г., от Светла Константинова 
Костадинова, представител на Фондация „Институт за пазарна икономика“, адрес: 
1142 София, бул. „Патриарх Евтимий“10, ет.2, тел. 02/952 62 66, 952 35 03, e-mail: 
svetlak@ime.bg и ganev@ime.bg 
 
При преценка на всички относими факти и обстоятелства се установи, че 
търсената информация е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп 
до обществена информация (ЗДОИ) и достъп до нея следва да бъде предоставен. 
 

На основание чл. 28, ал. 2 и чл. 34 от Закона за достъп до обществена 
информация (ЗДОИ), в изпълнение на заповед № 95-00-544 от 24.09.2021г. на 
министъра на външните работи, 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1. Предоставям  достъп до обществена информация в справка – приложение към 
настоящата заповед, за следното:: 

- Какво налага тегленето на по-големи суми в брой от МВнР 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.? 

2. Степен на осигурения достъп до исканата обществена информация: пълен. 

3. Достъпът да бъде осигурен в срок от 30 дни от датата на получаване на 
настоящата заповед. 
4. На основание чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ обществената информация да бъде 
предоставена чрез изпращане на посочените от заявителя адреси на електронна 
поща: svetlak@ime.bg и ganev@ime.bg на заповедта за предоставянето на достъп 
заедно с приложения файл Справка инф. запитване по ЗДОИ -12-02.2022. docx, в 
който се съдържат данните по т. 1. 

5. Заявителят не следва да заплаща разходи за предоставяне на информацията, 
съгласно Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011г. за определяне на нормативи за 
разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до 
обществена информация на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за достъп до 
обществена информация. 
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6. Настоящата заповед, заедно с приложението Справка инф. запитване по ЗДОИ -
12-02.2022.docx да се изпрати по електронен път на електронна поща: 
svetlak@ime.bg и ganev@ime.bg съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗДОИ. 
 
Копие от заповедта да се връчи на компетентните длъжностни лица за сведение и 
изпълнение.  
 
Настоящата заповед има силата на решение по смисъла на чл. 28, ал. 2 от Закона 
за достъп до обществена информация и подлежи на обжалване по реда на АПК 
 в 14-дневен срок пред Административен съд София – град. 

 
 

 
 

X

 
 
Иван Кондов 

Постоянен секретар 
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С П Р А В К А 
 
  

За предоставяне на информация по запитване от Фондация „Институт за 
пазарна    икономика“ с Вх. № ЗДОИ 12/03.02.2022 г. за теглени суми в брой 
от МВнР през 2021 година и разпределение по видове разходи съгласно ЕБК 
чрез плащания в брой 
 

- Въпрос 1: Какво налага тегленето на по-големи суми в брой от МВнР и 
какви разходи се финансират с тези средства? 

Отговор: Съгласно Изборния кодекс Министерството на външните работи 
осъществява организационно, техническо и логистично съдействие при 
произвеждането на избори извън страната. През 2021 година бяха 
организирани и проведени 3 пъти избори, съответно на 04.04.2021 г. избори 
за народни представители, на 11.07.2021 г. избори за народни представители,  
на 14.11.2021г. избори за народни представители и за Президент  и 
вицепрезидент на Република България и на 21.11.2021г. - втори тур на избори 
за Президент  и вицепрезидент на Република България. На основание чл.103, 
ал.1 от Изборния кодекс във всяка секционна избирателна комисия извън 
страната се назначава по един член, предложен от министъра на външните 
работи или от оправомощен от него заместник-министър.  На основание чл. 
106, ал.2 от Изборния кодекс Министерството на външните работи 
командирова включените в секционните избирателни комисии членове, 
предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него 
заместник-министър на външните работи. Във връзка с краткосрочното 
командироване на стотици лица за изпълнение на функции, свързани с 
логистичното обезпечаване и самото провеждане на изборния процес зад 
граница се изисква осигуряване в брой на командировъчни средства основно 
за дневни и квартирни пари съобразно лимитите в Наредбата за служебните 
командировки и специализации в чужбина за съответните държави на 
командироване, също така за заплащане на възнаграждения, храна и 
ободряващи напитки за членовете на СИК в изборния ден. 
     

- Въпрос 2: Разпределение по видове разходи, съгласно бюджетната 
класификация, които са извършени чрез плащания в брой през 2021 г.? 

Отговор:  
§§ и 
под§§ 

РАЗХОДИ - наименование на параграф и подпараграф/бюджетно 
перо 

1000 Издръжка 

1011 - храна 

1015 - материали 

1020 - разходи за външни услуги 

1051 - командировки в страната 

1052 - краткосрочни командировки в чужбина 

1053 - дългосрочни командировки в чужбина 

 


