
 

И.П.И. 

Институт за пазарна икономика 
бул. “Патриарх Евтимий” N 22, София 1000 

тел./факс.: (+359 2) 952 62 66, 952 35 05 

ел. поща: mail@ime.bg 

страница в Интернет: www.ime.bg 

 

 

изх.№ 41/01.10.2013 г.     ДО  

        ДОЦЕНТ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ  

        МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ  
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

за  

достъп до информация  

 

От Фондация “Институт за пазарна икономика”, (номер в регистъра на неправителствените 

организации # 6315/1993 - 15 март 1993, 729/XI/V, стр.169).  

Чрез своя представител Десислава Еникова Николова 

Адрес за кореспонденция: София 1000, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 3 

Телефон за връзка: 02/952 62 66, 952 35 03 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

На основание Закона за достъп до информация моля да ми бъде предоставена следната 

информация: 

Конкретните данни, които доказват представителност на организациите на 

работодателите и организациите на работниците и служителите (по чл. 34 и чл. 35 от 

Кодекса на труда) за проведените през 2004 г. и 2007 г. процедури според действащото 

тогава законодателство и приключили с решения за признаване на представителност на 

Министерски съвет от 5 април 2004 г. и 14 декември 2007 година. 

Считаме, че тази информация е обществена и следва да бъде предоставена без 

ограничения, дори при липса на съгласието на евентуално засегнато трето лице. В Кодекса на 

труда (КТ) е заложен принципът на прозрачност на процедурата по установяване наличието на 

критериите за представителност по чл. 34 и 35 (чл. 36, ал. 5, т. 2 от Кодекса на труда). Освен 

това, статусът „представителни организации на работниците и служителите и на работодателите” 

предоставя редица права и задължения на съответните организации, сред които и участието в 

упражняването на държавна власт (напр. чл. 3 – чл. 3е от КТ). Решенията на съветите за 

тристранно сътрудничество се взимат след задължителното съгласие на представителните 

организации (чл. 3д, ал. 4 от КТ). Също така, според чл. 3е, ал. 2 от КТ„разходите по дейността 

на съветите за тристранно сътрудничество са за сметка на съответните държавни и общински 

органи, участващи в тях”, т.е. тази дейност на представителните организации е финансирана със 
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средства от консолидирания държавен бюджет и следователно те са задължени субекти по чл. 3, 

ал. 2, т. 2 от ЗДОИ. Тук приложение намира първата хипотеза на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ, а и заради 

наличието на надделяващ обществен интерес, приложение намира и втората хипотеза на същата 

разпоредба. Търсената информация търси повишаване на прозрачността и отчетността на 

администрацията и представителните организации на работниците и служителите и на 

работодателите в приложение на чл. 36, ал. 5, т. 2 от КТ във връзка с § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ. В 

случая съгласието от трето лице за предоставяне на информацията не е необходимо. 

Търсената информация представлява обществена такава и липсват други ограничения на 

достъпа до нея. Следователно информацията трябва да бъде предоставена.  

 

 

 Моля исканата информация да бъде предоставена на цифров носител, а за тази, която не е 

налична в този формат – като хартиено копие. 

  

 Информацията на цифров носител моля да изпратите до електронна поща с адреси 

zornitsa@ime.bg и mail@ime.bg. 

 

 

 

      Подпис:  

        Десислава Николова 

         и. д. изпълнителен директор 
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