РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД

X
В Министерството на външните работи е постъпило заявление за достъп до
обществена информация с вх. № ЗДОИ-26/ 17.05.2021 г. от г-н Димитър
Емилов Иванов, Адрес: xxx Тел: xxx, e-mail: xxx
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 ЗДОИ, във връзка със заповед № 95-0071/13.02.2017 г., изм. със Заповед № ЧР-95-00-228/03.07.2020 г. на
министъра на външните работи,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Предоставям достъп до обществена информация по поставените от
заявителя въпроси както следва:
Реално направените разходи по организацията и провеждането на
изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г., към момента за ЦУ и извън
страната, в следната форма:
Вида на разхода

Общо

ЦУ

ЗП

726 751 лв.
260 457 лв.
1 057 061 лв.

560 464 лв.
1 590 лв.
70 878 лв.

166 287 лв.
258 867 лв.
986 183 лв.

в т.ч.: техническо оборудване
преносими компютри
мултифункционални устройства
оформяне на помещения и урни
спомагателни материали
мобилен интернет и телефони
материали за защита от ковид 19 (маски, дезинфектанти,
защитни прегради и т.н.)
наемане на допълнителен персонал извън състава на СИК
за осигуряване на спазването на мерките срещу ковид 19 в
изб. ден

14 662 лв.
328 995 лв.
94 076 лв.
138 488 лв.
203 585 лв.
73 005 лв.

0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
18 418 лв.
52 460 лв.

14 662 лв.
328 995 лв.
94 076 лв.
138 488 лв.
185 167 лв.
20 545 лв.

4. Изпращане на изборните книжа

92 696 лв.

1. Командировки
2. Наеми на зали
3. Материално-техн. обезпечаване

159 106 лв.

0 лв.

159 106 лв.

0 лв.
45 144 лв.
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45 144 лв.

36 697 лв.

55 999 лв.

5. Заплащане членовете на СИК
6. Други
Международен пресцентър
вода, закуски за членовете на СИК

Общо разходи в лева:

497 851 лв.
79 754 лв.

3 660 лв.
1 315 лв.

494 191 лв.
78 439 лв.

0 лв.
79 754 лв.

0
1 315 лв.

0 лв.
78 439 лв.

2 714 570 лв.

674 604 лв.

2 039 966 лв.

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 във форма:
- копие по електронен път
5. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, заявителят е поискал достъпът до
информация да му бъде предоставен на електронна поща и е посочил адрес,
като същият не дължи разходи за предоставянето, съгласно Заповед №
ЗМФ-1472 на министъра на финансите от 29 ноември 2011 г.
6. На основание чл. 34, ал. 3 от ЗДОИ, настоящата заповед да се изпрати на
посочената от заявителя електронна поща: dimiter.ivanov@outlook.com
Копие от заповедта да се връчи на компетентните длъжностни лица за
сведение и изпълнение.
Копие от заповедта да се връчи на заявителя за сведение.
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 Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.

X
Иван Кондов
Постоянен секретар
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