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ГЮНАЙ ХЮСМЕН
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
СЪС ЗАПОВЕД РД-06-011/17.07.2019 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - РАЗГРАД
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 С тези правила се определят редът и условията за достъп до
обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена
информация, създавана и съхранявана в Областна администрация
Разград.
Чл. 2 Обществена информация 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.
Чл.3 (1) Обществената информация е официална и служебна:
(2) Официална: Официална е информацията, която се съдържа
в актовете на Областния управител при осъществяване на неговите
правомощия.
(3) Служебна: Служебна е информацията, която се събира,
създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по
повод дейността на администрацията.
Чл. 4 Задължен субект е Областна администрация - Разград.
Чл. 5(1) Право на достъп до обществена информация имат:
1. гражданите на Република България;
2. чужденците и лицата без гражданство;
3. юридическите лица.
(2) Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена
информация, освен когато тя е класифицирана информация,
представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите,
предвидени със закон.
ПРЕДМЕТ И ПУБЛИКУВАНЕ НА АКТУАЛНА ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ

Чл.6 (1) С цел осигуряване на прозрачност в дейността на Областна
администрация Разград и за максимално улесняване на достъпа до
обществена информация и на основание чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ Областният
управител, периодично публикува актуална информация, съдържаща:
1. Описание на неговите правомощия и данни за организацията,
функциите и отговорностите на ръководената от него администрация;
2. Списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия
и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни
актове;
3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от
съответната администрация;
4. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и
работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря
за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
5. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с
предоставянето на административни услуги на гражданите;
6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността;
7. Информация за бюджета и финансовите отчети на
администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните
финанси;
8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за
публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените
поръчки;
9. Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта;
10. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ
административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс,
включително основните съображения за издаването на акта и формите и
сроковете на участие на заинтересованите лица в производството;
11. Информация за упражняването на правото на достъп до
обществена информация, реда и условията за повторно използване на
информация, таксите по чл. 41ж от Закона за достъп до информация и
форматите, в които се поддържа информацията;
12. Обявления за конкурси за държавни служители;
13.Подлежащата на публикуване информация по Закона за
противодействие на корупцията и незаконно придобитото имущество
/ЗПКОНПИ/;
14. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на
класифицираната информация и актовете по прилагането му;
15. Информация, събрана или станала известна при осъществяване на
основната дейност, когато тази информация:
 може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на
гражданите или на тяхното имущество;

 опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща
значими обществени интереси;
 представлява или би представлявала обществен интерес;
 следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.
16. информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава
трета от Закона за достъп до обществена информация;
17. друга информация, определена със закон.
(2) Информацията по ал. 1 се публикува на интернет страница , в
обособена секция „Достъп до обществена информация“ на
адрес: www.rz.government.bg.
Чл. 7 Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена
информация, освен когато тя е класифицирана информация,
представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите,
предвидени със закон.
Чл. 8 Осъществяването на правото на достъп до обществена
информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на
други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред,
здравето на гражданите и морала.
Чл. 9 Разпоредбите на ЗДОИ и на тези Вътрешни правила, относно
достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която:
1.
се предоставя във връзка с административното обслужване на
гражданите и юридическите лица;
2.
се съхранява в Националния архивен фонд на Република
България.
Чл. 10 Достъпът до регистрите, водени в Областна администрация
Разград по Закона за държавната собственост е публичен.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 11 (1) Достъп до обществена информация се предоставя въз
основа на писмено заявление по образец или устно запитване.
Чл. 12 (1) Заявлението се подава на Гише „Административно
обслужване“ на Областна администрация - Разград, където се завежда с
входящ номер и се насочва за резолюция от Областен управител.
(2) За писмено заявление се счита и заявлението, постъпило на
електронната поща на Областна администрация -Разград: delovodstvo@rzgovernment.org или чрез платформата за достъп до обществена
информация по чл. 15в от ЗДОИ. В тези случаи не се изисква подпис,
съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния
подпис.
(3) В заявлението задължително се посочват:

1.
трите имена, съответно наименованието и седалището на
заявителя;
2. описание на исканата информация;
3.
предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата
информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя.
(4) Без разглеждане се оставя заявление, което не съдържа данните по
т. 1, 2 и 4 от предходната алинея.
(5) Устните искания за достъп до обществена информация се завеждат
в автоматизираната информационна система на Областна администрация
Разград.
Чл. 13 Ако заявителят не е получил достъп до исканата обществена
информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му
информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.
Чл. 14 (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена
информация са:
1.
преглед на информацията - оригинал и копие или чрез публичен
общодостъпен регистър;
2. устна справка;
3. копия на материален носител;
4.
копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес,
където се съхраняват или са публикувани данните.
(2) Могат да се използват една или повече от изброените в
предходната алинея форми.
(3) Разходите по предоставяне на обществена информация се
заплащат по нормативи, определени от Министъра на финансите в Заповед
№ ЗМФ-1472/29.11.2011г..
(4) Съобразяването с посочената в заявлението форма за предоставяне
на достъп до обществена информация е задължително, с изключение на
случаите, когато:
1. за нея няма техническа възможност;
2.
свързана е с необосновано увеличаване на разходите по
предоставянето;
3.
води до възможност за неправомерна обработка или до
нарушаване на авторски права.
(5) В случаите по ал. 4, информацията се предоставя във форма,
определена от Областния управител на област Разград.
(6) При поискване, на лицата със зрителни увреждания или с
увреждания на слухово-говорния апарат се предоставя достъп във форма,
максимално удовлетворяваща техните комуникационни възможности,
съобразно наличните технически възможности в Областна администрация
Разград.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 15 (1) Заявленията за предоставяне на достъп до обществена
информация се разглеждат в срок от 14 дни от датата на регистриране.
(2) В срока по ал. 1 Областният управител взема решение за
предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена
информация и уведомява заявителя за своето решение.
(3) В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или
когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и му
се дава право да уточни предмета на исканата обществена информация в
30 дневен срок от уведомяването.
(4) Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена
информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.
Чл. 16 Удължаване на срока за разглеждане на заявленията се
допуска в изрично посочените в ЗДОИ случаи.
Чл. 17 (1) Ако исканата обществена информация не се намира в
Областна администрация Разград, но има данни за местонахождението й в
14 дневен срок от постъпване на заявлението то се препраща до съответния
задължен субект, за което заявителят се уведомява.
(2) Ако Областна администрация – Разград не разполага с исканата
информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок
се уведомява заявителя за това.
Чл. 18 (1) В Решението, с което се произнася Областният управител
съдържа задължителните реквизити по чл. 34, ал. 1 от ЗДОИ, а именно:
1. Степента на осигурения достъп до исканата обществена
информация.
2. Срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена
информация.
3. Мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата
обществена информация.
4. Формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата
обществена информация.
5. Разходите по предоставянето на достъп до исканата
обществена информация.
(2) Решението се връчва на заявителя срещу подпис или по пощата с
обратна разписка.
(3) Решението за предоставяне на достъп до обществена информация
се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна
разписка или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал
информацията да му бъде предоставена по този начин и е посочил адрес на
електронната поща.

Чл. 19 Достъпът до исканата обществена информация се предоставя
след заплащане на определените в заповедта разходи по предоставянето и
представяне на платежен документ.
Чл. 20(1) За предоставянето на достъп до исканата от заявителя
обществена информация се съставя протокол, който се подписва от
заявителя и от съответния служител.
(2) Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде
предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за
получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща
решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията
или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се
съставя протокол и не се заплащат разходи по предоставянето.
ОТКАЗ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 21 В случаите, когато заявителят не се яви в определения с
решението срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ
на заявителя от предоставения му достъп до исканата информация .
Чл. 22(1) Достъп до обществена информация може да бъде отказан,
когато:
1.
исканата информация е класифицирана информация или друга
защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите на чл.
13, ал. 2 от ЗДОИ;
2.
достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е
отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в
случаите на надделяващ обществен интерес;
3.
исканата обществена информация е предоставена на заявителя
през предходните 6 месеца.
(2) В случаите по ал. 1 може да бъде предоставен частичен достъп
само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.
Чл. 23 (1) В Решението за отказ за предоставяне на достъп до
обществена информация задължително се посочват:
1. правните и фактическите основания по ЗДОИ за отказ;
2. датата на приемане на решението;
3. редът за неговото обжалване.
(2) Решението за отказ се връчва на заявителя срещу подпис или се
изпраща по пощата с обратна разписка.
Чл. 24 Решенията за достъп до обществена информация или за отказ
за предоставяне на достъп до обществена информация подлежат на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административен съд -Разград.

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ
Чл.25 (1) С права за свободно повторно използване, преработка и
разпространение се предоставят:
1.
нормативните и общите актове, както и официалните им
преводи ако са налични такива;
2.
индивидуалните административни актове, за които не е налице
основание за отказ съгласно Закона за достъп до обществена информация,
при спазване на Закона за защита на личните данни;
3.
Всяка друга създавана или събирана в рамките на
правомощията и функциите на Областна администрация Разград
информация, за която не е налице основание за отказ за повторно
използване съгласно Закона за достъп до обществена информация,
включително бази данни, при спазване на Закона за защита на личните
данни.
(2) Когато по отношение на информацията по ал. 1, т. 2 или т. 3 е
налице условие по чл. 41б, ал. 1 от Закона за достъп до обществена
информация, Областна администрация Разград предоставя само тази част
от информацията, достъпът до която не е ограничен. В този случай в
решението за предоставяне на информация изрично се посочва
основанието, на което не се предоставя останалата част от информацията.
(3) При надделяващ обществен интерес Областна администрация
Разград предоставя за повторно използване информация, съдържаща
производствена или търговска тайна.
Чл.26 Редът определен за предоставяне на достъп до обществена
информация, се използва и за предоставяне на повторно използване на
информация.
Чл.27 Информация за повторно използване се предоставя след
заплащане на материалните разходи по предоставянето й.
Чл.28 (1) Приемането, регистрирането и разглеждането на заявления
за повторно предоставяне на информация, както и изготвянето на решения,
се организира в срок до 14 дни от постъпването му.
(2) В случаите, когато искането за повторно използване на
информация се характеризира със сложност и изисква повече време за
предоставянето й, срокът по ал. 1 може да бъде удължен до 14 дни. В този
случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за
предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането
Чл. 29(1) Отказът за предоставяне на информация от общинска
администрация при Областна администрация Разград за повторно
използване се мотивира.
(2) Отказ може да се направи в случаите, когато:
1. закон забранява предоставянето на поисканата информация;

2. искането не отговаря на условията по чл. 41е от ЗДОИ
(3) Отказът по ал. 1 съдържа фактическото и правното основание за
отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване.
(4) Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в
информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно
използване, в случаите, когато тази информация съставлява или е част от
публично достъпен регистър.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите Вътрешни правила са изготвени на основание чл.15,
ал.1, т.5 от ЗДОИ.
§ 2. За неуредените от тези правила въпроси се прилагат разпоредбите
на Закона за достъп до обществена информация и Наредбата за
стандартните условия за повторно използване на информация от
обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат.
§ 3. Контролът по изпълнението на Вътрешните правила се възлага на
Главния секретар на администрацията.
§ 4. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването
им със заповед на Областния управител на Област Разград.
§ 5. Всички служители на Областна администрация Разград са длъжни
да се запознаят с Вътрешните правила за достъп до обществена
информация и да ги спазват.
§ 6. Настоящите Вътрешни правила отменят Вътрешните правила за
достъп до обществена информация в Областна администрация
Разград,утвърдени със Заповед № РД-06-005/04.05.2018г. на Областния
управител на Област Разград.
§ 7. Неразделна част от тези Вътрешни правила са:
Приложение № 1: Заявление за достъп до обществена информация;
Приложение № 2: Протокол за приемане на устно Заявление за
достъп до обществена информация;
Приложение № 3: Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за
определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена
информация по Закона за достъп до обществена информация според вида
на носителя.

Образец на заявление за услуга № 2
Предоставяне на достъп до обществена информация

ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ……………...…..
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ...................................................................................................................................................
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на ЮЛ)
ЕГН/ЕИК……………………………………..,

постоянен/настоящ

адрес

или

адрес

на

управление: гр./с...............................................................................,община……………………..…,
област………….……………………. ул. (ж.к.) ……………………..................................................,
тел. ...................., електронна поща ........................................
На основание чл. 20 от Закона за достъп до обществена информация, желая да ми бъде
предоставена създадената и/или съхранявана от представляваната от Вас институция
информация относно:
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
или да ми бъдат предоставени следните документи:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
На основание чл. 26 ал. 1 и ал. 2 от същия закон желая да получа исканата от мен
информация в следната форма / отбележете желаната форма / :
□ преглед на информацията

□ оригинал
□ копие
□ устна справка
□ копия на хартиен носител
□ лично получаване
□ факс
□ електронна поща
□ копия на технически носител /посочват се и технически параметри за запис на
информацията/

□ дискета..........................................................................................
□ CD .......................................................................................
.....................
Дата

Заявител: ........................
(подпис)

ПРОТОКОЛ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Днес, ........................................................................................................... ...................................
(дата; имена на служителя)
..................................................................................................................................................................................
(длъжност, дирекция, отдел)
прие от г-н/г- жа ................................................................................................................................................... .
(трите имена или наименованието и седалището на заявителя)
адрес за кореспонденция: ....................................................................................................................................
телефон.................................................................................., ел. поща.................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ НА ИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Желая за получа исканата информация в следната форма:
(моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма)
1.Преглед на информацията – оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър.
2.Устна справка.
3.Копие на материален носител.
4. Копие, предоставено по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са
публикувани данните.
5. Комбинация от форми ................................................

Заявител:

Служител:

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на
нормативи за разходите при предоставяне на обществена
информация по Закона за достъп до обществена информация
според вида на носителя

Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в
сила от 1.01.2012 г.
На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал.
2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:
I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне
на обществена информация по Закона за достъп до обществена
информация според вида на носителя:
1. дискета - 1 брой - 0,50 лв.;
2. CD - 1 брой - 0,50 лв.;
3. DVD - 1 брой - 0,60 лв.;
4. разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;
5. ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;
6. факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв.;
7. видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.;
8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.;
9. писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв.
II. Стойностите по т. I не включват ДДС.
III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от
10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.).
IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

