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ФИНАНСИТЕ 
 
 
 

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за 
предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана 
в Министерство на финансите. Искането за информация може да бъде 
направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление. 

При желание да бъде направено устно запитване, то трябва да е отправено 
към Галина Тодорова, директор на дирекция "Административно 
обслужване", която на основание чл. 28, ал. 2 и чл. 35 от ЗДОИ и заповед на 
министъра на финансите No ЗМФ 1127/04.09.2007 г. е упълномощена да 
разглежда постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена 
информация по ЗДОИ и да взема решения за предоставяне или отказ от 
предоставяне на достъп до исканата информация, както и да уведомява 
заявителите за взетото решение. 

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на 
задължителна регистрация в Приемната на Министерство на финансите (стая 
№ 1), всеки работен ден от 9 до 17.30 часа. 

За да бъде разгледано, направеното заявление трябва да съдържа следната 
информация: 

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; 

2. описание на исканата информация; 

3.предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата 

информация;  

4. адрес за кореспонденция със заявителя. 

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече 
от следните форми: преглед на информацията - оригинал или копие, устна 
справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител. 

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-
говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните 
комуникативни възможности. 

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на 
разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя 
със Заповед No 10 на министъра на финансите от 10.01.2001г. и представяне 
на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена 
информация се внасят и събират в касата на Министерство на финансите. 

 

Телефони за справки: 9859 2092 и 9859 2639. 


