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ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО ЗА ДОСТЪП 

ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Правно основание 

Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в: 

 Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/  

 Заповед  №ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. 

 Вътрешните правила за достъп до обществена информация на СУ "Васил Левски"  

Характеристика 

Едно от основните конституционни права на гражданите, прогласено с разпоредбата на чл. 

41, ал. 2 от Конституцията на Република България, е правото да бъде търсена и получавана 

информация. Конституционно признатото право на информация, неговото гарантиране и 

упражняване получава правна уредба със Закона за достъп до обществена информация. 

Съгласно легалната дефиниция, предоставена с текста на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, 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 закон субекти. 

Разглежданата услуга цели да укаже реда и условията за предоставяне на достъп до 

обществена информация. 

Изисквания, процедури, инструкции 

I. Подаване на заявление за достъп до  обществена информация  

1. Образец на заявлението за достъп до обществена информация 

Може да се получи в канцеларията на  училището или на интернет страницата на Средно 

училище "Васил Левски", град Стара Загора, в секция „Достъп до обществена информация“ 

2. Място на подаване: 

 В канцеларията на  Средно училище "Васил Левски" на адрес: гр. Стара Загора 6000,  

ул. "Kольо Ганчев" №60, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч. 

 На e-mail: souvlsz@abv.bg  

 Телефон за връзка 042-623 942 

3. Регистрация 

mailto:souvlsz@abv.bg


Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна 

регистрация по реда, определен във Вътрешните правила за предоставяне правото на достъп до 

обществена информация в СУ „Васил Левски“, гр. Стара Загора 

4. Разглеждането на заявлението,  

Срокове за разглеждане на заявленията 

 Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във 

възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. Срокът, в който 

се осигурява достъп до обществена информация не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата 

на получаване на решението за предоставянето й. 

 В случай, че в заявлението не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е 

формулирана много общо заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на 

исканата обществена информация. В този случай, срокът за разглеждането му започва да тече, 

от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация. Ако заявителят не 

уточни предмета на исканата информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане. 

 Когато поисканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за 

нейната подготовка, срокът за разглеждане може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни. 

 Когато исканата информация се отнася до 3 - то лице и е необходимо неговото съгласие 

за предоставянето й, срокът за разглеждане на заявлението може да бъде удължен, но с не 

повече от 14 дни. 

 Когато училището не разполага с исканата информация, но има данни за нейното 

местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението, същото се препраща до 

съответния компетентен орган или юридическо лице, като уведомяваме за това заявителя. 

 Ако исканата обществена информация не се намира в училището и няма данни за 

местонахождението й, в 14 - дневен срок от постъпване на заявлението, заявителят се уведомява 

писмено за това. 

5. Предоставяне  на достъп до обществена информация - съгласно ЗДОИ. 

 Издаване на решение за предоставяна на достъп до обществена информация от 

директора на СУ „Васил Левски“, гр. Стара Загора, съдържащо задължителните реквизити по чл. 

34, ал. 1 от ЗДОИ. 

 Същото 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 електронен път и е посочил адрес на електронна поща. 

 Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред 

Административния съд по реда на АПК. Срокът, в който се предоставя достъп до исканата 

информация не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението. 

Ако не се явите в определения за достъп срок или ако не заплатите определените разходи, това 

се счита за отказ от предоставения Ви достъп до исканата обществена информация. 

 За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол съгласно 



чл.35, ал.2 от ЗДОИ, който се подписва от заявителя и от съответното длъжностно лице в 

училището 

 Не се съставя протокол и не се заплащат разходи по предоставянето на достъп до 

обществена информация, когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде 

предоставен по електронен път на посочен адрес на електронна поща. Ако заявителят е 

променил адреса на електронната поща без да е уведомил училището или е посочил 

несъществуващ или неверен адрес, информацията се счита за получена от датата на 

изпращането й. 

6. Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация 

 Когато се касае за класифицирана информация или друга защитена тайна, в случаите 

по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ. 

 Когато достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне 

на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес. 

 Когато исканата обществена информация е предоставена на заявителя през 

предходните 6 месеца. 

В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват 

правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът 

за неговото обжалване. Решението се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по 

пощата с обратна разписка. Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена 

информация се обжалват пред Административния съд по реда на АПК. 

Разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация не се прилагат: 

- когато се касае за информация, която се предоставя във връзка с административното 

обслужване на гражданите и юридическите лица - чл. 8, т. 1 от ЗДОИ. 

- когато се касае за информация, която се съхранява в Държавния архивен фонд на Република 

България - чл. 8, т. 2 от ЗДОИ. 

- когато се касае за лични данни - чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ. 

- когато се касае за търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до 

нелоялна конкуренция между търговци - чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ, освен в случаите на надделяващ 

обществен интерес. 

II. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на 

определените разходи, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на 

финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена 

информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според 

вида на носителя и представяне на платежен документ. 

 

III. Такси 

Заплащането на разходите става безкасово по банков път по банкова сметка на 

училището, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за 



определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона 

за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя  

 

 

 

 

 

IV.  Вътрешни правила за достъп до обществена информация на СУ "Васил Левски", гр. 

Стара Загора  относно приложението на Закона за достъп до обществена информация. 

 

 V.Отчет 

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за ..............г. 

VI. Образци на документи, свързани с предоставянето на достъп до обществена 

информация: 

1. Заявление за достъп до обществена информация – Приложение №1 

2. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация – 

Приложение №2 

3. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация на ... – 

Приложение №3 

4. Решение за предоставяне на информация – Приложение №4 

5. Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно 

използване – Приложение №5 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

В Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ (Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., ДВ. 

бр. 13 от 16.02.2016 г.) са регламентирани предпоставките и правилата за достъпът до 

обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно 

използване. 

„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. Тя е обществено независима от вида на нейния 

материален носител. 

„Информация от обществения сектор“ е всяка информация, обективирана върху материален 

носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или 

създадена от организация от обществения сектор. 

„Официална обществена информация“ е информацията, която се съдържа в актовете на 

държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните 

правомощия. 

 „Служебна обществена информация“ е информацията, която се събира, създава и съхранява 

във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните 

администрации. 


