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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, 

ДО 
Г-Н АТАНАС ЧОБАНОВ 
РЕДАКТОР В „БИВОЛЪ" 

E-mail: XXXXXX

Със заявление с рег. № 812104-64/13.02.2020 г. по описа на МВР, сте поискали по реда 
на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да Ви бъде предоставена следната 
информация: 

,, 1. Въпрос за дирекция Български документи за самоличност на МВР: 
Регистрирани ли са в БДС МВР служебни паспорти по смисъла на Наредба за 

условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерство на 
вътрешните работи, Раздел III. Служебни паспорти чл. 5 за следните лица. 

-Васил Крумов Божков, роден 29/07/1956 г.
-Георги Кънчев Попов, роден 15/12/1957 г.

2. Въпрос за Главна дирекция Гранична полиция МВР: Ако паспорти по т. 1 са
издавани на някое от посочените лица и са регистрирани в БДС МВР, на коя дата са използвани 
от посочените лица за последен път при пресичане на българската граница и през кое ГКПП?" 

Мотивирате подаденото от Вас заявление с наличието на огромен обществен интерес и 
цели разкриване на злоупотреба с власт, корупция и неправомерни действия. 

Посочвате, че желаете търсената информация да Ви бъде предоставена на e-mail. 
С МЗ рег. № 8121з-1170/21.09.2018 г. министърът на вътрешните работи е определил 

директора на ДПНД-МВР да разглежда заявленията за достъп до обществена информация, 
постъпили в МВР по реда на ЗДОИ, да издава съответните решения или уведомления по тях, 
както и да уведомява писмено заявителя за решението. 

Във връзка с подаденото от Вас заявление, Ви уведомяваме за следното: 
Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ обществена информация по смисъла на този закон е 

всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност 
на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона 
субекти. Производството за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ е 






