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РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
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ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР
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ДО

r-н АТАНАС ГЕОРГИЕВ
ЧОБАНОВ
СОФИЯ 1202
ул. XXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,
В Министерството на външните работи по електронната поща е
постъпило Ваше запитване, регистрирано по реда на Закона за
достъп до обществена информация (ЗДОИ) под № ЗДОИ5/13.02.2020 г.
След разглеждането на запитването по същество, Ви информирам
за следното:
Поставените въпроси касаят издаването на служебни паспорти по
реда на Наредбата за условията и реда за издаване на
дипломатически и служебни паспорти от Министерството на
външните работи. Издаването на дипломатически и/или служебни
паспорти е една от административните услуги по смисъла на чл. 61,
т. 2 във връзка с§ 1, т. 2 от ДП на Закона за администрацията, които
Министерството на външните работи предлага. За извършването й
гражданите заплащат държавна такса по Раздел VII от Тарифа № 4
за таксите, които се събират в системата на Министерството на
вътрешните работи по Закона за държавните такси.
Посочената административна услуга е включена в Списъка с
административни услуги в Административния регистър към
Интегрираната
информационна
система
на
държавната

София 1113, ул . .,Александър Жендов" 2,
тел. +359 (2) 948 21 01, +359 (2) 870 32 08
e-mail: lvan.NAYDENOV@mfa.bg

администрация под номер 236, който е публично достъп на
следния интернет адрес:

http://iisda. government. bg/adm services/sei-vices/from central administratio
ns?search= 1 &subSectionld=90

Съгласно чл. 8, т. 1 от ЗДОИ разпоредбите на закона относно
достъпа до обществена информация не се прилагат за информация,
която се предоставя във връзка с административното обслужване
на гражданите и юридическите лица. В този смисъл е и
тълкуването на посочената разпоредба от съдебната практика, че
административното обслужване на гражданите е изключено от
приложното поле на Закона за достъп до обществена информация.
С оглед изложеното, Ви уведомявам, че търсената от Вас
информация попада в изключението на приложното поле на ЗДОИ
по смисъла на чл. 8, т. 1 от закона и не следва да бъде предоставена.

С уважение,

25.2.2020 Г.
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