
До 

Държавната агенция за българите в чужбина 

г-н Борис Вангелов 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

От Петър Любомиров Анастасов,  

Адрес за кореспонденция:  България, ******************* 

Имейл за кореспонденция: petaranastasov@gmail.com   

Телефон за кореспонденция:  +359 *** **** 

 

Уважаеми г-н Вангелов, 

Пиша Ви във връзка с Протестна нота относно „НЕЛЕГИТИМЕН Консултативен съвет към ДАБЧ“ и 

подписана към нея Петиция от десетки български граждани от най-различни държави по света ( 

линк -  peticiq.com/protestna-nota/) 

Тъй като на сайта на подчинената ви Агенция в продължение на месеци няма никаква 

информация за работата на този съвет, бих искал да попитам има ли причини да не се отговаря на 

обществения интерес към работата му и какво е основанието, след като от съвета се взимат 

решения, водят се протоколи и записи, те да не са публични?  

Като заинтересован български гражданин живеещ в чужбина бих искал на основание Закона за 

достъп до обществена информация да получа по електронен път копие от всички документи 

свързани с  Консултативния съвет към председателя на ДАБЧ и в това число: 

1) Списък със състава на съвета, включително всички изборни документи, за да бъде той избран. 

Ако избори не са се провели, бих искал да разбера кой е направил подбора, по какви критерии и 

имало ли е публичност при този подбор? 

2) Кои от Вашите служители са в съвета или са ангажирани с неговата работа? 

3) Какви задачи са поставени пред съвета и в какви срокове трябва те да бъдат постигнати? 

4) Моля да ми бъдат предоставени копия от протоколите на заседанията на съвета, копия от 

неговите решения, както и записите от заседанията, за които вече бе публикуван материал на 

страниците на България Прес (линк - bulgariapress.com/2016/01/30/koi-se-natiska-za-ns/ ) 

5) Моля да представите обосновката, за да бъде избрана платформата за изучаване на чужди 

езици Iportal, за която пише в горепосочения материал. 

И последен въпрос  извън закона за достъп до обществената информация – щом този 

консултативен съвет е към председателя на ДАБЧ, дали Вие ще поемате лична отговорност за 

решенията му и до каква степен? 

Очаквам да получа в рамките на законовия 14-дневен срок Вашето решение по Закон за достъп 

до обществена информация на посочената в началото електронна поща. 

С уважение, 

Петър Любомиров Анастасов 


