Фондация Програма Достъп до Информация
ДО МИНИСТЪРА
НА ФИНАНСИТЕ
Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ

Изх№ 9 /21 .02.2006

ЗАЯВЛЕНИЕ
за
достъп до информация
от фондация “Програма Достъп до Информация”
представлявана от Гергана Жулева
адрес: София 1000, бул.”В. Левски” № 76, ет.3
тел. 988 50 62; 986 77 09; 981 97 91

Уважаеми господин Министър,
Ежегодно със Закона за държавния бюджет на РБ (ЗДБРБ), се определят субсидии за
юридическите лица с нестопанска цел, посочвани в приложение към закона.
Моля, на основание Закона за достъп до обществена информация, да ни бъде предоставен
достъп, под формата на копие на хартиен носител, от следната информация:
1. Въз основа на какви критерии са определени юридическите лица с нестопанска цел,
посочени в Приложение № 2 към чл.8,ал.1 от ЗДБРБ за 2005 г.(Обн., ДВ, бр. 115 от
30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.), както и по какви критерии са разпределени средствата
от бюджета между тях.
2. Съгласно чл. 8, ал.2 от ЗДБРБ за 2005 г, средствата по т. 19 от Приложение № 2 към закона,
са разпределени с ПМС № 87 от 16.05. 2005г., между 20 юридически лица с нестопанска цел.
Във връзка с това моля да ни предоставите следната информация:
●

Правилата, условията и сроковете, според които е било извършено кандидатстването за
субсидията през 2005 година.

●

Къде са били обявени/публикувани въпросните условия за кандидатстване. Моля, ако
това публикуване е извършено в интернет страницата на МФ, да ни посочите точен линк
към публикацията.
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●

Каква е процедурата по одобряване на заявките след подаването им в МФ, съгласно
чл.2,ал.1 от ПМС № 87 от 16.05. 2005г..

●

Какъв е бил общият брой на кандидатствалите за субсидия юридически лица с
нестопанска цел.

3. Съгласно чл.3 на ПМС № 87 от 16.05. 2005г., получилите субсидия юридически лица с
нестопанска цел, са задължени да предоставят ежемесечно в Министерство на финансите и
Сметната палата отчет за разходваните средства по елементите, посочени в приложението
към цитираното постановление. Във връзка с това моля да ни предоставите следната
информация:
●

Колко от получилите субсидия от централния бюджет за 2005 година, юридически
лица не са изпратили изискваните отчети и кои са те.

●

В случай, че Министерство на финансите разполага с окончателни отчети за
разходваните средства от получилите субсидия юридически лица , моля да ни
предоставите копия от отчетите

С уважение
София
21.02.2006г.

Гергана Жулева
Изпълнителен Директор
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