ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ДО ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЖАЛБА
от
Страшимир Козаров
гр.София 1505; ул.”Голаш” № 32р вх.”Б”
СРЕЩУ: отказ за предоставяне
на информация на
Министъра на труда и социалната политика
НА ОСНОВАНИЕ: чл.40 ал.1
от Закона за достъп до обществена информация
вр. чл.5 т.1 от ЗВАС
Уважаеми Господа /Госпожи/ Съдии,
На подадох заявление за достъп до информация до Министъра на труда и социалната
политика. Поисках да ми бъде предоставена следната информация:
1. Брой на регистрираните инвалиди към 31.12.2001 в Република България,
съответно с физически, слухови, зрителни и ментални увреждания, разпределени по
стандартните проценти загубена трудоспособност, а именно – от 50% до 70%р от
71% до 90% и над 90%.
2. Сведение за трудовата заетост на инвалидите в трудоспособна възраст по
вид увреждане и загуба на трудоспособност.
3. За периода 2000 – 2001 година:
• Брой на отпуснатите от Фонд “Рехабилитация и социална интеграция”
/ФРСИ/ безплатни слухови апарати и безплатни батерии на инвалиди със
загуба на слуха над 50%, т.е. с призната от ТЕЛК загуба на
работоспособност над 50%;
• Брой на отпуснатите от ФРСИ безплатни слухови апарати и безплатни
батерии на хора със слухово увреждане т.е. със загуба на слуха над 50%,
без призната от ТЕЛК загуба на работоспособност над 50%.
В рамките на законоустановения 14- дневен срок не получих отговор на подаденото
от мен заявление. На ……. подадох второ заявление за достъп до обществена
информация със същия предмет, в което подробно обосновах правото си да получа
исканите от мен данни, като отбелязах, че е недопустимо да ми се отказва достъп до
информация, без да се посочи кое точно ограничение по ЗДОИ е основание за
отказа.
В изисквания от закона 14-дневен срок отново не получих отговор.
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Отказът на МТСП да ми предостави поисканата информация е в нарушение на
материалния и процесуалния закон.
1. Противоречие с материалния закон
Информацията, която поисках със заявлението, представлява обществена
информация по смисъла на чл.2 ал.1 от ЗДОИ. Тя е свързана с обществения живот в
РБ. Информацията, която искам, е свързана със социалното положение на
инвалидите в България - социална група, нуждаеща се в максимална степен от
закрила от страна на държавата. Събираната от държавата информация по тези
въпроси разкрива и степента на нейната ангажираност и възможността й да
предприеме мерки за изпълнение на законовите си задължения спрямо тази социална
група. Ето защо от поисканата информация бих могъл да си съставя мнение за
дейността на МТСП в тази насока.
Отникъде не е видно информацията да попада в някое от предвидените в ЗДОИ
ограничения.
Следователно отказът на МТСП е в противоречие с материалния закон.
2. Съществено противоречие с процесуалния закон – чл.38 от ЗДОИ и чл.15 от ЗАП
Законът изисква съответният орган да се произнася с мотивирано решение, когато
издава искания административен акт или отказва издаването му /чл.15 ал.1 от ЗАП/.
Такова в случая очевидно липсва. Императивната норма на чл.15 ал.2 от ЗАП
изисква писмена форма на акта, респ. отказа. Писмена форма на отказа се изисква и
от нормите на специалния закон - чл.38 - 39 от Закона за достъп до обществена
информация, като в решението за отказ трябва да се посочат и правното и
фактическото основание за отказа. Тези изисквания на закона въобще не са спазени,
което е съществено нарушение на процесуалноправните разпоредби.
Въз основа на гореизложеното, моля Уважаемия Съд ДА ОТМЕНИ мълчаливия
отказ на МТСП да се произнесе по заявлението ми за достъп до обществена
информация и да реши делото по същество осъди ответника да ми предостави
поисканата информация.
Прилагам:
1. копие от заявление вх. № ………………
2. копие от заявление вх. № ……………....
3. квитанция за платена държавна такса.

С уважение:

