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ПРАВИЛА
ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -  СМОЛЯН

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) С тези правила се уреждат приемането, регистрирането, разпределянето, 
разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, 
изготвянето на решения за предоставяне или отказ на обществена информация, съгласно 
разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от служителите в 
Общинска администрация -  Смолян.

Чл. 2. (1) Правилата се прилагат само за осигуряване достъп до обществена информация, 
която се създава и съхранява в Общинска администрация -  Смолян.

(2) Тези правила не се прилагат за достъпа до лични данни, по смисъла на §1, т. 2 от 
Допълнителната разпоредба на ЗДОИ и Закона за защита на личните данни, както и до 
класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната 
информация.

Чл. 3. Целта на тези правила е да се удовлетвори правото на всеки гражданин на Република 
България на достъп до обществена информация при спазване на законовия ред и на следните 
принципи:

1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
4. защита на правото на информация;
5. защита на личната информация;
6. гарантиране на сигурността щ  ОбЩбСТБОТО й Д ЬрЖ Ш Та.



Чл. 4. 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, народното здраве и морала.

Чл. 5. Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения 
по ЗДОИ се организира, координира и контролира от секретаря на общината.

II. ПУБЛИКУВАНЕ НА АКТУАЛНА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 6. (1) С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за 
максимално улесняване на достъпа до обществена информация кметът 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;
3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от 

администрацията;
4. наименованието, адреса, телефона и работното време на длъжностното лице в 

администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до 
информация.

(2) Кметът на общината разпорежда публикуване на обществена информация, за която 
няма задължение за обнародване по закон, но представлява интерес за широк кръг 
граждани.

(3) Кметът или упълномощеното от него длъжностно лице изготвя годишен отчет за 
постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който включва и данни за 
направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по 
чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.

(4) При искане за достъп до официална обществена информация, която е създадена или се 
съхранява в Общинска администрация -  Смолян и е публикувана, всеки служител на 
администрацията е длъжен да посочва изданието, броя и датата на публикуване.

III. ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ЗАЯВЛЕНИЯ И УСТНИ ЗАПИТВАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 7 Решения за предоставяне на достъп до обществена информация взема изрично 
упълномощено със заповед на кмета на общината длъжностно лице - ст. юрисконсулт.

Чл. 8. (1) Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от служителя по чл. 7.

(2) Служителят по чл. 7 води регистър за устните запитвания, като отбелязва: трите имена 
на заявителя; каква информация е поискана; формата, в която е предоставен достъп или 
основанието за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация.
(3) За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване се дължат 
разходи, в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя



Чл. 9. (1) За подаване на писмени заявления за достъп до обществена информация се 
предоставя за ползване формуляр-образец, Приложение № 1 от тези Правила.

(2) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа 
следните данни:

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. адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или e-mail.

(3) Формулярите-образци се предоставят на хартиен носител в деловодството на Общинска 
администрация или се ползват от официалната електронна страница на община Смолян - 
www.smolyian.bg.
(4) Заявленията се регистрират в Приемна №1 -  деловодство в деня на тяхното постъпване.
(5) При регистрацията на заявленията се използва автоматизирана деловодна програма и 
самостоятелен регистрационен индекс, утвърден от секретаря на общината.
(6) Регистрационният номер на заявленията се формира от регистрационен индекс, пореден 
номер и дата на постъпване.
(7) Получените по пощата или на официалния e-mail адрес на общината заявления се 
регистрират по реда на ал. 1 и 3 и ако съдържат необходимите данни по чл. 25, ал.1, т.т. 1, 2, 
4 от ЗДОИ.

Чл. 10 (1) В деня на регистриране, Приемна №1 -  деловодство предоставя срещу подпис на 
служителя по чл. 7 писмените заявления.
(2) Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в 
отговор на вече регистрирано заявление, носят регистрационния номер на заявлението и 
датата на постъпване.
Чл. 11. (1) Жалбите срещу решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена 
информация се приемат и регистрират в Приемна №1 — деловодство в два екземпляра и се 
обработват по реда на чл. 9, ал. 4 и чл.10, ал. 2.
(2) В деня на регистрирането на жалбите, Приемна №1 -  деловодство ги предоставя срещу 
подпис на длъжностното лице по чл. 7.

Чл. 12 Независимо от начина на постъпване на заявлението — чрез традиционна поща, 
внасяне на ръка в деловодството или устно запитване, то се вписва с пореден номер в 
Регистъра за достъп до обществена информация, воден от служителя по чл. 7 в Общинска 
администрация -  Смолян.

IV. СРОКОВЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА И ИЗГОТВЯНЕ НА 
РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.

Чл. 13 (1)Незабавно след получаването им от служителя, водещ регистъра на заявленията за 
достъп до обществена информация, исканията за достъп до такава се разглеждат от него.

(2) Когато исканата информация не се съхранява в общината, но има данни за нейното 
местонахождение, длъжностното лице уведомява писмено заявителя за това в 14-дневен 
срок от подаване на заявлението.

http://www.smolyian.bg
http://www.smolyian.bg


Чл. 14 (1) В законния 14-дневен срок от подаване на заявлението изрично упълномощения за 
това служител се произнася по искането с решение, което съдържа изискваните от закона 
реквизити:

1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, но не по- 

малък от 30 дни от датата на получаване на решението;
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;
6. могат да бъдат посочени и други органи, организации или лица, които разполагат с 

по-пълна информация.

(2) При изготвяне на решенията, длъжностното лице изхожда от съхраняваната в общината 
информация и класификацията й, съобразно ЗДОИ, законосъобразността на предоставянето 
или ограничаването на достъпа, когато исканата информация е служебна.

(3) Екземпляр от решението се връчва на заявителя срещу подпис или с придружително 
писмо се изпраща по пощата с обратна разписка в деня на вземане на решението.

(4) Независимо дали става дума за предоставяне на достъп или за отказ, решението съдържа 
мотиви, на чиято основа е издадено.

(5) Произнасянето по заявления за достъп до обществена информация в срок по-голям от 
посочения в ал. 1 се допуска само в случаите, посочени в ЗДОИ:

• 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. Ако заявителят не 
уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението 
се оставя без разглеждане.

• Срокът по ал. 1 може да бъде удължен, но не с повече от 10 дни, когато 
поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо 
допълнително време за нейната подготовка.

• Срокът по ал.1 може да бъде удължен, но не с повече от 14 дни и когато 
исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо 
неговото съгласие за предоставянето й. В тези случаи задължително се иска 
изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране 
на заявлението при точно спазване на условията, при които третото лице е 
дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация. При не 
получаване на съгласие от третото лице в срока по ал.1 или при изричен отказ 
да се даде съгласие, исканата обществена информация може да се предостави 
в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до 
третото лице. Не е необходимо съгласие на третото лице в случаите, когато то 
е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена 
информация по смисъла на този закон.

(6) В уведомлението по ал. 5 се посочват причините за удължаване на срока, в който ще 
бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.



(7) Ако с решението е позволен достъп до исканата обществена информация, срокът не 
може да бъде по-кратък от 30 дни.

Чл. 15 (1) Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се 
изготвят и подписват от служителя по чл. 7, когато е налице основание за това съгласно 
ЗДОИ.

(2) Основания за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация са когато:

• исканата информация е класифицирана;
• се касае за държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон;
• се касае за информация, която се предоставя във връзка с административното 

обслужване на гражданите и юридическите лица;
• се касае за информация, която се съхранява в Държавния архивен фонд на Република 

България;
• се касае за лични данни;
• се касае за търговска тайна или за информация, чието предоставяне или 

разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци;
• достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено 

съгласие;
• исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 

месеца.

Чл. 16 В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 от ЗДОИ срок 
или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му 
достъп до исканата обществена информация.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 17. (1) Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя след заплащане в 
касата на общината на такса, утвърдена със Заповед №10 на МФ от 10.01.2001г. според 
вида на носителя:

1. дискета - един брой - 1,20 лв.;
2. CD - един брой - 5,00 лв.;
3. електронна поща - 1 MB - 0,30 лв.; заплаща се всеки започнат мегабайт и се 

използва за информация, съществуваща в електронен вид;
4. разпечатване - една страница (А4) - 0,12 лв.;
5. ксерокопие - една страница (А4) - 0,09 лв.;
6. факс - една страница (А4) - 0,60 лв.;
7. видеокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис - 

4,90 лв. +0,25 лв. на минута;
8. аудиокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис - 

1,60 лв. +0,25 лв. на минута;
9. устна справка - за 15 минути -1,50 лв.;
10. писмена справка - една страница (А4) - 1,59 лв.

Посочените стойности не включват ДДС.

(2) Достъпът, разбран като възможност за заявителя да се запознае със съдържанието на 
исканата информация е безплатен.

ЧЛ. IX (1) Предоставянето Й& достъп до обществена информация става в указаната от 
заявителя форма.



(2) Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:

1. преглед на информацията - оригинал или копие;
2. устна справка;
3. копия на хартиен носител;
4. копия на технически носител.

(3) По искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по 
електронен път на посочен електронен пощенски адрес или по други подходящи начини за 
предоставяне на информацията в електронна форма.

(4) За предоставения достъп се съставя протокол, в който се отбелязват личните данни на 
заявителя и служителя на общината, формата на искане на предоставяне, датата и 
решението, което е изпълнено с предоставянето на достъп и забележки, ако има такива. 
Протоколът се подписва в два екземпляра от двете страни. Единият екземпляр се предава на 
заявителя, а другия заедно със заявлението и решението за предоставяне на достъп се 
съхранява при длъжностното лице (ст. юрисконсулта) и се вписват в специално създаден за 
това регистър.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените от тези Правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп 
до обществена информация, Инструкцията за документационната и деловодната дейности в 
Общинска администрация — Смолян и Вътрешните правила за организация на 
административното обслужване в Община Смолян.

§2. Контролът по изпълнението на Правилата се възлага на Секретаря на Община Смолян.

§3. Всички служители на Община Смолян са длъжни да се запознаят с Правилата за достъп 
до обществена информация и да ги спазват.

§4. Правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.



Приложение № 1

Д О
КМЕТА НА ОБЩИНА 
СМОЛЯН

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

от
(трите имена или наименованието и седалището на заявителя)

адрес:гр./с................................................. община/област...........................................п.к.
улица/ж.к........................................................................................ № ............. /блок.......
вх......., ет..............., ап. № ....................
телефонен № или електронен адрес за връзка:...............................................................

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде 
предоставена наличната информация в Общинска администрация -  Смолян относно:

Желая да получа исканата информация в следната форма:
(моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма)

о преглед на информацията -  оригинал или копие; 
о устна справка;
о копия на хартиен носител (разпечатване, ксерокопие ) 
о копия на технически носител

(дискета, CD, видеокасета, аудиокасета,факс, електронна поща)

Дата. Подпис


