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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила регламентират начина на предоставяне 
на достъп до обществена информация по смисъла на Закона за достъп до 
обществената информация (ЗДОИ), създавана и съхранявана в Община Хисаря. 
(2) Не се предоставя достъп до обществена информация, съхранявана в Община 
Хисаря, по ред различен от регламентирания в ЗДОИ и вътрешните правила. 
 
Чл. 2. (1) Обществената информация по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ е всяка 
информация, свързана с обществения живот на Република България и даваща 
възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността 
на задължените по закона субекти. 
(2) Обществената информация по смисъла на ЗДОИ е обществена независимо от 
вида на нейния материален носител. 
(3) Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху 

хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или 

видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор. 
 
Чл. 3. Обществената информация е официална и служебна. 
(1) Официална: съгласно чл. 10 от ЗДОИ „Официална е информацията, която се 
съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местно 
самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” 
(2) Служебна: съгласно чл. 11 от ЗДОИ „Служебна е информацията, която се 
събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по 
повод дейността на органите и на техните администрации.” 
 
Чл. 4. Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация 
са определени в чл. 7 от ЗДОИ, изразяващи се в това, че „Не се допускат 
ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно 
ползване на информация от обществения сектор, освен когато тя е 
класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени 
със закон.”. 
 
Чл. 5. Разпоредбите на ЗДОИ не се прилагат за информация, която се предоставя 
във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите 
лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България 
(съгласно чл. 8 от ЗДОИ). 
 
II. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
Чл. 6. (1) Достъпът до обществена информация се предоставя въз основата на 
писмено заявление или устно запитване. 
(2) При искане на достъп до обществена информация чрез устно запитване, 
същото следва да съдържа конкретно искане и следва да бъде отправено пред 
Секретаря на Общината, който преценява възможността исканата информация да 
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бъде предоставена на заявителя, съгласно изискванията на ЗДОИ. Констативният 
протокол (по образец) за устни запитвания за достъп до обществена информация 
се попълва от длъжностното лице в присъствието на заявителя и се подписва от 
двете страни. 
 
(3) При искане на достъп до обществена информация чрез писмено заявление  (по 
образец),  същото се подава в деловодството на Общинска администрация Хисаря 
или може да бъде изпратено по пощата на адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко” № 
14, Община Хисаря, на ел. адрес obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, или на ел. портала 

на страницата на Общината.  
(4) Независимо от начина на постъпване на заявлението – устно или писмено, то 
се вписва с пореден номер в Регистъра за достъп до обществена информация, 
воден в определен със заповед на Кмета служител в Общинска администрация 
Хисаря; 
(5) Предвид изискването на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ заявителят да бъде уведомен 
писмено за решението за предоставяне или отказ на достъп до поисканата 
информация независимо от начина, по който е подадено заявлението, в него 
трябва задължително да е посочен адрес и телефон за кореспонденция. 
 
Чл. 7. (1) Постъпилите заявления за достъп до обществена информация се 
предават на Кмета на Община Хисаря за резолюция в деня на регистрирането им. 

(2) Кметът насочва заявлението до секретаря на Общината, който проследява 
спазени ли са изискванията на чл. 25 (1) от ЗДОИ. Вслучай, че не са – заявлението 
се оставя без разглеждане и се уведомява заявителя. 
(3) При необходимост и по преценка, секретарят може да иска мнение и 
становище от заместник-кмет и/или да пренасочи заявлението за мнение и 
становище до началник отдел или друг служител по компетентност. 
(4)  Максималния срок за отговор е 14 дни от датата на регистриране; 
(5) Срокът на отговор може да бъде по-дълъг от 14 дни, когато: 

1. В случай, че 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 (съгласно чл. 29, ал. 
1 от ЗДОИ). В този случай, срокът по чл. 28 ал. 1 от ЗДОИ започва да тече от 
датата на уточняването на предмета наисканата обществена информация; 

2. Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация до 30 
(тридесет) дни от получаване на писмото, заявлението се оставя без 
разглеждане и се архивира (съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ). 

3. Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ срокът може да бъде удължен, но с не повече 
от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо 
количество и е необходимодопълнително време за нейната подготовка.  

4. В уведомлението по чл. 29, ал. 1 се посочват причините за удължаване на 
срока, в който ще бъде предоставен достъп доисканата обществена  
информация; 

5. Съгласно чл. 31, ал. 1 срокът може да бъде удължен, но с не повече от 14 
дни в случаите, когато исканата обществена информация се отнася до 
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трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й. В този 
случай, че предприемат действия в съответствие с чл.31 от ЗДОИ; 

6. В случай, че исканата обществена информация не се намира в Общинска 
администрация Хисаря, но се разполага с данни за местонахождението й, в 
14 дневен срок от постъпване на заявлението то се препраща до 
съответния задължен субект, като заявителят се уведомява писмено за 
това; 

7. Решението, с което се произнася Кметът на Общината, относно поискания 
от заявителя достъп до обществена информация съдържа задължителни 
реквизити по чл. 34, ал. 1 от ЗДОИ, а именно: 

7.1. степента на осигурения достъп до исканата обществена 
информация; 

7.2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена 
информация; 

7.3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата 
обществена информация; 

7.4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата 
обществена информация; 

7.5. разходите по предоставянето на достъп до исканата 
обществена информация. 

(6) Решението, независимо дали предоставя достъп до обществена информация 
или отказва такъв, съдържа мотиви за съответното действие; 
(7) Решението се връчва на заявителя лично срещу подпис или по пощата с 
обратна разписка; 
(8) В случайте, че решението позволява достъп до исканата обществена 
информация, срокът за осигуряване на достъп до информация не може да бъде 
по-кратък от 30 дни (съгласно чл. 34, ал. 4 от ЗДОИ); 
(9) Достъпът до съдържанието на обществената информация, разбран като 
възможност за заявителя да се запознае със съдържанието на същата, е 
безплатен; 
(10) В случай, че заявителят желае да му бъде предоставено копие от заявената 
обществена информация, същото може да бъде получено на съответен носител 
след заплащане на нормативно установените разходи за това, съгласно ЗАПОВЕД 
No ЗМФ -1472 на Министъра на финансите от 29.11.2011 г. за определяне 
нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация, според 
вида на носителя; 
(11) При неявяване на заявителя в определения за достъп срок или при 
незплащане на определените разходи, същото се счита за отказ от предоставения 
достъп до исканата обществена информация; 
(12) След отказан достъп до обществена информация, повторно искане може да се 
подаде след изтичане на 6-месечен срок; 
(13) За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол, 
който се подписва от заявителят и от Секретаря на Общината или от Началник 
отдел „Административно обслужване”. 
 



 
 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

Чл. 8. (1) Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация има в 
случаите, когато: 

1. се касае за класифицирана информация; 
2. исканата информация се отнася за друга защитена тайна в случаите, 

предвидени със закон; 
3. става въпрос за информация, която се предоставя във връзка с 

административното обслужване на гражданите и юридическите лица; 
4. се отнася до информация, която се съхранява в Националния архивен фонд 

на Република България; 
5. се отнася до лични данни; 
6. изисканата информация представлява търговска тайна, чието 

предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция 
между търговци, освен в случаите на надделяващ обществен интерес; 

7. биват засегнати интересите на трето лице и няма неговото изрично 
писмено съгласие за предоставяне на исканата информация; 

8. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през 
предходните 6 месеца. 

(2) В случаите по точки от 1 до 5 причината за отказ е, че за достъп до тези видове 
информация е предвиден друг нормативен ред. 
 
 
III. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. Разпоредбите на тези правила са задължителни за изпълнение от всички 
длъжностни лица от Общинската администрация; 
§ 2. Контролът по прилагането и спазването на настоящите вътрешни правила се 
осъществява от Секретаря на Община Хисаря; 
§ 3. Настоящите вътрешните правила се утвърждават със заповед на Кмета на 

Общината, изменят се и се допълват по същия ред и влизат в сила от датата на 
утвърждаването им. Могат да бъдат променени при промяна на нормативната 
уредба и/или при целесъобразност, със заповед на Кмета на Община Хисаря. 
§ 4. Приложенията към тези вътрешни правила са неразделна част от тях. 
 
 
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 
1. Образец за заявление за достъп до обществена информация - Приложение 1; 
2. Констативен протокол за устни запитвания за достъп до обществена 
информация – Приложение 2; 
3. Образец на Решение за предоставяне на достъп до обществена информация- 
Приложение 3; 
4. Образец на Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация - 
Приложение 4; 
5. Ценоразпис за получаване на информация по ЗДОИ - Приложение 5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДО  

КМЕТА НА 

НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 

З А Я В Л Е Н И Е 

От ...................................................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия на заявителя) 

................................................................................................................................................................... ..................... 

............................................................................................................................. ........................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

(постоянен адрес за кореспонденция, телефонен номер за връзка, факс или e-mail на заявителя) 

УВАЖАЕМИ/А  ГОСПОДИН/ЖО  КМЕТ, 

На основание чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация, моля 

да ми бъде предоставена наличната информация относно: 

............................................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................... 

.................................................................................................................................................................. ...................... 

............................................................................................................ ............................................................................ 

 (описание на исканата информация) 

По възможност исканата информация да ми бъде предоставена в следните: 
1. Форма ................................................................................................................................................................  

 
(преглед на информацията, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител) 

2. Начин ..............................................................................................................................................................  
(лично, по e-mail, no факс, по пощата) 

Дата .....................................  Подпис ................................  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА УСТНИ ЗАПИТВАНИЯ 

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

От ........................................................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия на заявителя) 

 

 

.......................................................................................................................................................................... .............. 

.................................................................................................................... .................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................... 

(длъжностно лице, приело устното запитване) 

УВАЖАЕМИ/А  ГОСПОДИН/ЖО  КМЕТ, 

Удостоверявам, че пред мен се яви лицето 

............................................................................................................................. ...................................................... 

с адрес ................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... ............ 

и заяви, че  на основание  чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация, 

желае да му бъде  предоставена наличната информация относно: 

............................................................................................................................. ...................................................... 

 .................................................................................................................................................................................. . 
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 ............................................................................................................................. ...................................................... 

 ............................................................................................................................. ...................................................... 

 ................................................................................................................................................... ................................ 

 (описание на исканата информация) 

 

По възможност исканата информация да ми бъде предоставена в следните: 

1. Форма ................................................................................................................................................................  

(преглед на информацията, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител) 

2. Начин ..............................................................................................................................................................  

(лично, по e-mail, no факс, по пощата) 

 

Дата .....................................                                          Длъжностно лице ........................................ 

Дата .....................................                                          Заявител    ................................................  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
за предоставяне на достъп до обществена информация 

 
No ................./...........................година 

 
Подписаният:_______________________________ ____________________________________________________ 
 
разгледах заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. 
No____________________от __________________________година 
 
подадено от ________________________________________________________________________________ 
 
Намирам, че са на лице основанията за предоставяне на исканата обществена 
информация и поради това: 
 
ПРЕДОСТАВЯМ ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ИСКАНАТА И НАЛИЧНА ОБЩЕСТВЕНА 
ИНФОРМАЦИЯ. 
 
Определям срок за предоставяне на разрешения достъп до информация –30 дни, 
считано от уведомлението на заявителя за настоящото решение. 
 
Достъпът до разрешената информация да бъде предоставен под формата на: 
_______________________________________________________________________________________________ 
/преглед на информация, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител/ 

 
според искането на заявителя. 
 
Информацията следва да бъде получена от Секретаря/Началник отдел 
АО/Деловодството след заплащане на направените разходи в размер 
на__________________лв./словом/______________________________________________съгласно чл. 20 
от ЗДОИ и Заповед No ЗМФ -14723 от 29.11.2011 г. на МФ или по банков път по 
сметката на Община Хисаря: IBAN .............................................., BIC ..........................., БАНКА  
.................................................. 
 
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд в 14 дневен срок 
от датата на съобщаването. 
 
 
..................................................... 
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 
 



 
 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
 

П Р О Т О К О Л 
за предоставяне на достъп до обществена информация 

 
 
 
Днес________________________в изпълнение Решение No____________от_________________г.  
за предоставяне на достъп до обществена информация  
 
пред____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
/трите имена и длъжност на длъжностното лице, предоставящо достъп/ 

 
се яви_________________________________________________________________ 
/трите имена, за представителите на ЮЛ се указва в какво качество представляват ЮЛ/ 

 
На заявителя беше предоставена информация относно: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Информацията е предоставена под формата на: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
/хартиен носител – оригинал и копие, магнитен носител, устна справка/ 

 
Информацията е актуална към дата____________________________ 
 
На заявителя бяха предоставени следните документи: 
 

 
 
ЗАЯВИТЕЛ:        ПРЕДОСТАВИЛ: 
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ЦЕНОРАЗПИС 
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ 

 
 

На основание Заповед No ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на Министъра на 
финансите определям следните нормативи за разходите при предоставяне на 
обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според 
вида на носителя: 
 

1. дискета  - един брой - 0.50 лева; 
2. CD – един брой – 0.50 лева; 
3. DVD – един брой – 0.60 лева; 
4. разпечатване – една страница /А4/ - 0.12 лева; 
5. ксерокопие – една страница /А4/ - 0.09 лева; 
6. факс –една страница /А4/ - 0.60 лева; 
7. видеокасета – един брой – 3,25 лева; 
8. аудиокасета – един брой – 1.15 лева; 
9. писмена справка – една страница /А4/ - 1.59 лева; 

Посочените стойностни не включват ДДС. 
 


