Разяснения за граждани и юридически лица относно
предоставянето на достъп до обществена информация
Редът и начинът на предоставяне на достъп до обществена информация в
Министерството на младежта и спорта (ММС) са съобразени с основните
принципи и разпоредбите на Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ).
Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление
за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и
съхранявана в ММС.
Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация,
наричани по-долу за краткост „заявленията”, могат да бъдат отправяни
устно или да бъдат подадени писмено.
Устни запитвания за предоставяне на информация могат да бъдат
отправяни по телефон на номер 02/ 9300 695. За предоставяне на достъп
до обществена информация по устно запитване се съставя протокол и се
дължат разходи, в зависимост от формата за предоставяне на достъп и
вида на носителя.
Писмените заявления се подават:
- по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1040, бул. „Васил Левски” №75,
Министерство на младежта и спорта;
- по електронен път на адрес: question@mpes.government.bg;
- в деловодството на ММС: гр. София, бул. „Васил Левски” №75, ет. І
тел.: 02 / 9 300 597; от 9.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден.
За да бъде разгледано, направеното заявление трябва да съдържа
следните данни:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитана форма за предоставяне на исканата информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данните по т. 1, 2 и 4 то се оставя без
разглеждане.
Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слуховия
апарат, могат да поискат достъп до форма, отговаряща на техните
комуникативни възможности.
За достъп до обществена информация могат да се използват една или
повече от следните форми:
- преглед на информацията (оригинал или копие) - в деловодството на
ММС;
- устна справка;
- копие на хартиен носител;
- копие на технически носител.
Със заповед № РД-09-368/03.07.2013 г., на Министъра на младежта и
спорта е определен състав на комисия, която да разглежда при
условията, по реда и в сроковете, съгласно разпоредбите на ЗДОИ,
постъпилите заявления.
Решението по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ се издава от председателя на
комисията. Решението се връчва лично срещу подпис или по пощата с
придружително писмо и обратна разписка.
Достъпът до обществена информация се предоставя след представяне на
платежен документ за заплащане на определените разходи, съгласно
заповед ЗМФ- 1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите.
Заплащането на дължимите разходи се осъществява по банков път или в
касата на ММС – ІІІ-ти етаж, стая 323.
Министерството на младежта и спорта води публични регистри, които са
публикувани на официалната страница на министерството, раздел
„Регистри”.

