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Уважаеми читателю,
Пред Вас е третото издание на наръчника КАК ДА ПОЛУЧИМ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ на ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ.
Причините за преиздаване на това полезно пособие са
няколко. На първо място бихме поставили търсенето от страна
на граждани, НПО и служители в институциите. Предишните
издания са изчерпани.
Втора важна причина е убедеността на екипа на ПДИ, че
наръчникът подпомага хората, които търсят информация от
задължените да я предоставят институции. Свидетелства за
това получаваме непрекъснато от хора, посещаващи офиса за
консултации; на обученията, които провеждаме; от заявките,
които получаваме от институции, решени да подобрят
разяснителната си дейност как хората да получат информация.
Министерството на отбраната е публикувало наръчника на
своята страница в Интернет.
Надяваме се това преработено издание да продължи да бъде
полезно на всички, които искат да упражняват правото си на
достъп до информация и по този начин да участват активно в
утвърждаването на ценностите на демокрацията - отчетност,
прозрачност, участие и уважение към индивида.
Преиздаването на наръчника стана възможно благодарение
на финансовата подкрепа на Програма за социална трасформация
в Централна и Източна Европа (МАТРА) на Министерството на
външните работи на Холандия, в рамките на проект “Прилагане
на Закона за свобода на информацията”, осъществяван от VVMZ
East European Investment Services B.V. и ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО
ИНФОРМАЦИЯ.

Декември 2004 г.
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КОЙ ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ?
Законът за достъп до обществена информация дава
право на ВСЕКИ:
q български гражданин,
q чужд гражданин или лице без гражданство,
q юридическо лице - българско или чуждестранно,
да поиска и получи достъп до информация,без да е
необходимо да доказва конкретен интерес.

КОЙ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА НИ ПРЕДОСТАВЯ
ИНФОРМАЦИЯ?
Задължени1 да предоставят информация са:
q всички държавни органи;
q органите на местно самоуправление - кметове и
общински съвети;
q публичноправните субекти;
1

Вж. Приложение I - Примерен списък на задължените по закон
субекти.
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Това са институции, на които със специален закон са
възложени определени властнически правомощия.
Публичноправни субекти са например: Националната
здравноосигурителна каса, Националният осигурителен
институт, Централната избирателна комисия и др.
q задължени да предоставят информация са и
физическите и юридически лица, относно извършваната от тях дейност, финансирана от държавния
бюджет. Това могат да бъдат и фирми изпълняващи обществени поръчки, или търговци, страни по
договори, заплатени от консолидирания държавен
бюджет;
ВНИМАНИЕ!
Информация за възложени обществени поръчки
можете да намерите в публичния регистър на
обществените поръчки. Всички възложители
на обществени поръчки са задължени да
изпращат пълна информация за възлагането на
поръчката в регистъра.
Регистърът се поддържа към министъра на държавната администрация.
Електронният адрес на регистъра е:
www1.government.bg/rop
q средствата за масова информация са задължени
да предоставят само определени категории информация (чл.18 от ЗДОИ).
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КАКВА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕМ ДА ИСКАМЕ ПО
ЗДОИ?
Всяка информация, независимо от вида на нейния
носител, която се създава или съхранява в държавните органи, органите на местно самоуправление или
другите задължени по закона лица.
Информацията винаги е записана на някакъв носител.
Обикновено, информацията, която съхраняват държавните и общинските органи, се съдържа в документите,
които те създават. Това могат да бъдат заповеди на министри, кметове и др., решения на
Министерския съвет или общинските съвети, договори, заплатени от бюджета, отчети за извършвана дейност, статистически
данни, справки и т.н.
За съхраняване на информация също се използват дискети,
компактдискове или други магнитни носители, компютърни
файлове, филми, фотографски
ленти. Важни срещи и заседания
понякога се записват на видеоили аудио-касети и др.
Много често в различните институции има много
информация, отпечатана или дори просто записана на
хартия, която не е във формата на документ. Такъв е например, дневният ред на проведено заседание, списъкът с
посещения в една институция и други писмени материали.
Понякога не е достатъчно да се прочете само
документа, който Ви интересува, можете да поискате и
съпътстващите мнения, становища, препоръки и бележки, които са подвързани в една папка с документа.
9

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ МОГАТ ДА ОТКАЖАТ ДА
НИ ПРЕДОСТАВЯТ?
На какви основания могат да ни откажат
информация?
В някои случаи представителите на различните
институции могат да откажат да Ви предоставят
информация. Достъп до информация не може да се отказва
просто защото тя Kбила само за вътрешно ползване“ или
Kне е официален документ“ или Kне е още обработена“ и
др. подобни. Служителите или техните началници не
могат произволно да определят кога да предоставят
информация и кога не. Законът изброява точно основанията да се откаже информация. Те са:
q исканата информация е класифицирана (засекретена) информация, представляваща държавна тайна
(вж. Приложение II);
q исканата информация е класифицирана (засекретена) информация, представляваща служебна тайна
(вж. Приложение III);
q исканата информацията засяга права на граждани
и те не са съгласни тя да бъде предоставена;
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q исканата информацията засяга права на юридически лица, напр. търговска тайна, и те не са съгласни тя да бъде предоставена (вж. Приложение IV).
ВНИМАНИЕ!
В случаите, когато тези юридически лица също
са задължени субекти и отнасящата се до тях
информация е обществена, тяхното съгласие
не е необходимо.
Единствено в следните случаи съответният орган е
свободен да прецени дали да предостави исканата информация или не. Това са случаите, когато:
q исканата информация е свързана с подготовката
на актовете на органите (мнения, препоръки,
становища, консултации);
q исканата информация съдържа мнения и позиции във
връзка с настоящи или предстоящи преговори;
q исканата информация Ви е била предоставена през
последните 6 месеца.
Частичен достъп до информация
Понякога исканите от Вас документи или папки с документи могат
да съдържат части, достъпът, до
които е ограничен.
В тези случаи се предоставя т.нар. Kчастичен достъп до информация“, което
означава, че ограничените за
достъп части се заличават и
се предоставя останалата
част от документа.
11

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
СТРУКТУРИ СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ПОДДЪРЖАТ
ПОСТОЯННО АКТУАЛНА И НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ?
С цел максимално улесняване на достъпа до обществена информация, законът задължава всеки ръководител на
административна структура в системата на изпълнителната власт периодично да публикува актуална
информация.
Това означава, че администрацията е задължена винаги и по всяко време да държи на разположение на гражданите информация за:
1. описание на правомощията на органа и данни за
организацията, функциите и отговорностите на администрацията;
2. списък на издадените актове;
3. описание на информационните масиви и ресурси,
използвани от съответната администрация;
4. наименованието, адреса, телефона и работното
време на звеното в съответната администрация,
което отговаря за приемането на заявленията за
достъп до информация.
Информация за структурата и правомощията на
административните структури можете да намерите и
в Интернет на адрес: www1.government.bg/ras.
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КАК ДА ПОЛУЧИМ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ?
Къде да поискаме достъп до информация?
И при устно, и при писмено искане на информация трябва да се обърнете към определен служител, така че във
всяка институция, от която искате информация, трябва
да проверите кой е той. В повечето случаи можете да си
зададете въпроса или подадете заявлението в един от
следните отдели:
q Приемна за граждани;
q Пресцентър и връзки
с обществеността;
q Деловодство;
q специално звено за
приемане на заявления за достъп до
информация.

Как да поискаме достъп до информация?
Искането за информация може да бъде устно
запитване или писмено заявление. Нищо не пречи да
използвате и двата начина.
УСТНО искане на информация
Първо разберете кой служител в институцията е
отговорен за предоставянето на информация. Обърнете
се към него с въпроса, който Ви интересува, и поискайте
да Ви дадат достъп в желаната от Вас форма: устна
справка; преглед и прочит на търсената от Вас информация; копия на хартиен или технически носител.
13

Служителят е длъжен да Ви предостави информацията ВЕДНАГА. Ако той се забави, започне да изисква от
Вас допълнителни документи, не Ви обслужи по други
причини или информацията е недостатъчна, поискайте я
писмено.
ПИСМЕНО заявление за информация
Съгласно закона подавате писмено заявление. Заявлението може да бъде в свободен текст - написано на ръка,
на пишеща машина или компютър.
Заявлението трябва да съдържа:
1. Задължително: Трите Ви имена. За юридически лица
- наименование и седалище.
ВНИМАНИЕ!
Нямат право да Ви искат:
q ЕГН за физическите лица;
q номер, дата на издаване на документ за
самоличност за физическите лица;
q представяне на документ за самоличност;
q актуално състояние за юридически лица;
q данъчен номер и БУЛСТАТ за юридически
лица.
2. Задължително: Каква информация искате да
получите. Можете описателно да посочите какво Ви
интересува (Напр. KИскам да получа достъп до цялата
налична информация, свързана със следния въпрос: ...“).
Можете да посочите и точно документите, от които се
интересувате, ако знаете техния номер, дата на издаване
и характер. Можете да ги опишете и само по това, което
знаете за тях - напр. адресата на една заповед и органа,
който я е издал. Не е нужно да знаете подробности за
14

документа, който искате. Достатъчно е да знаете толкова, че документът да се идентифицира недвусмислено.
ВНИМАНИЕ!
Незаконно е да се искат обяснения за:
q
в качеството си на какъв искате информацията;
q
за какво ще използвате исканата информация;
q
имате ли правен интерес да получите
исканата информация.
3. Задължително: адрес за кореспонденция.
4. За удобство и бърза връзка с Вас можете да посочите телефонен номер или електронен адрес, на който лесно
можете да бъдете открити.
5. Можете да посочите предпочитаната форма, в
която да Ви се предостави информацията.
ВНИМАНИЕ!
Ако пропуснете да посочите имената си, исканата информация или адрес за кореспонденция,
писменото Ви заявление се оставя без разглеждане. Не е задължително да описвате в каква точно
форма желаете да Ви се предостави информацията.
Подаденото от Вас заявление трябва да бъде
задължително регистрирано в съответното деловодство с входящ номер. Не забравяйте да вземете
входящия номер.
В случай, че откажат да регистрират заявлението Ви, изпратете го по пощата с обратна разписка. Запазете обратната разписка, тя играе
15

ролята на входящ номер и ще Ви потрябва в случай,
че получите отказ да Ви се предостави информация и решите да обжалвате в съда.
Може да поискате информация и по e-mail, ако
институцията е определила специален ред за
подаване на заявления за достъп до информация по
електронен път.
(Вж. Приложение V: Примерно заявление за
достъп до информация).

В каква форма получаваме достъп до информация?
Според Закона достъп до обществена информация
можете да получите в няколко различни форми. Вие сами
определяте в каква форма да Ви бъде предоставена исканата информация и съответната институция е длъжна
да се съобрази с Вашето предпочитание2. Можете да
поискате:
q устна справка;
q да прегледате и прочетете на място цялата
налична информация по интересуващия Ви въпрос;
q да Ви направят копия на хартия или технически
носител.
Можете да искате информацията да Ви бъде предоставена в няколко форми. Ако искате достъп до голямо
количество документация, можете да поискате първо да
я прегледате и прочетете, а след това да изберете на
кои точно документи да поискате копие. Това ще Ви
спести средства.
2

Освен в случаите, когато: за това няма техническа възможност
или предоставянето в исканата форма е свързано с необосновано
увеличаване на разходите, или води до възможност за
неправомерна обработка на тази информация/нарушаване на
авторски права.
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ВНИМАНИЕ!
Съгласно закона, хора със зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат
могат да поискат информацията в такава форма, която да е най-удобна за ползване от тях.
Какво да очакваме след подаване на заявлението?
Отговор на заявлението си за информация трябва да
получите задължително до 14 календарни дни от неговото
подаване. Исканата информация се предоставя с решение
на съответната институция.
1. Решение за предоставяне на достъп до исканата
информация
В решението за предоставяне на достъп до обществена
информация съответната институция посочва:
q до каква информация се
предоставя достъп;
q в какъв период от време
можете да получите достъп до информацията
(не може да бъде по-кратък от 30 дни);
q къде се предоставя достъп до информацията;
q формата, в която се предоставя достъп;
q каква сума трябва да заплатите
(Вж. Приложение VI).
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ВНИМАНИЕ!
Ако пропуснете определения в решението 30
дневен срок за достъп или не заплатите определената сума, може да загубите правото си на
достъп, предоставен с това решение. В такъв
случай можете да подадете отново заявление
за същата информация, но знайте, че може да
Ви бъде отказано нейното предоставяне до изтичането на 6 месеца.
Възможно е преди институцията да вземе решение по
заявлението Ви, да получите някое от следните уведомления:
2. Уведомление за уточняване на искането
Възможно е този, от когото търсите информация, да
иска да уточните каква точно информация Ви е нужна.
Това може да се случи, когато сте описали прекалено общо
исканата от Вас информация - напр.: KИскам информация
относно задграничните командировки във Вашата
институция“. Получаването на подобно уведомление, не
означава, че трябва да посочите конкретни заповеди за
командировки. Просто се опитайте да конкретизирате
питането като посочите определен/и служител/и, за
чиито пътувания се интересувате. Можете да фиксирате и период от време, за който търсите тази
информация.
Уточняването трябва да направите до 30
календарни дни след като получите уведомлението за това. Ако пропуснете да го направите,
заявлението за достъп
до информация се оставя
без разглеждане.
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ВНИМАНИЕ!
След като уточните точно каква информация
искате, трябва да чакате нови 14 дни за
отговор.
3. Уведомление за удължаване на срока
Причината за това може да бъде:
q За предоставяне на исканата от Вас информация
е необходимо съгласието на трето лице. Имайте
предвид, че удължаването на този срок не може да
е повече от 14 календарни дни (или общо 28 календарни дни от подаване на заявлението Ви).
или
q Исканата от Вас информация е в голямо количество и е необходимо повече време за нейното
събиране и подготвяне. Имайте предвид, че
удължаването на срока не може да е повече от 10
дни (или общо 24 дни от подаване на заявлението
Ви).
ВНИМАНИЕ!
В уведомлението за удължаване на срока
непременно трябва да са посочени:
Ø причините за удължаването и
Ø крайният срок, в който ще бъде предоставена информацията.
4. Уведомление за препращане на искането
Възможно е този, от когото търсите информация, да
не разполага с нея, но да има данни за нейното местонахождение. В този случай той е задължен да препрати
Вашето заявление към институцията, в която се намира
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исканата от Вас информация. Няма нужда да подавате
ново заявление. Срокът за получаване на решение тече
от датата, на която сте получили уведомлението за
препращане.
ВНИМАНИЕ!
В уведомлението за препращане задължително трябва да са посочени наименованието и
адресът на съответната институция.
5. Решение за отказ на достъп до информация
Отказът за достъп до информация трябва да бъде
направен по определен начин и при спазване на закона.
Отказът трябва да се направи с решение, което Ви
изпращат по пощата или получавате срещу подпис.
В решението трябва да е обяснено:
q защо Ви отказват исканата информация - коя
точно разпоредба на кой закон дава право да Ви
откажат;
q пред кого и в какъв срок се обжалва решението.
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Възможно е също така да получите решение, в което
Ви предоставят достъп до част от поисканата информация, така нареченият частичен достъп.
Всяко решение по Вашето заявление за достъп до
информация може да се обжалва.
ВНИМАНИЕ!
Проверете посочени ли са в решението мотиви
за отказа. Задължително е да са посочени причините, както и законовата разпоредба, въз
основа на които е взето решението за отказ.
Ако решението е основано единствено на заповед, наредба, инструкция, правилник, тогава то
е винаги неправилно.

КАК ДА ОБЖАЛВАМЕ В СЪДА?
Всяко решение, което засяга Ваши права по Закона за
достъп до обществена информация, може да бъде обжалвано пред съд.
Когато сте получили решение за отказ на достъп до
информация, тогава следва да изпратите жалба в съда в
срок до 14 календарни дни от датата на получаване на
решението.
Въпреки че законът
не предвижда т.нар.
Kмълчалив отказ“, на
практика е възможно
изобщо да не получите
решение. В такъв случай,
следва да изпратите
жалба до съда в срок до
28 календарни дни от
датата на подаване на
Вашето заявление.
21

Адресирайте жалбата до Окръжния съд (по седалището на институцията, чието решение обжалвате) или
Софийски градски съд (ако седалището е в София). Ако
отказът е на министър-председателя, министър, областен управител или друга институция, пряко подчинена
на Министерския съвет, адресирайте жалбата до
Върховния административен съд.
ВНИМАНИЕ!
Жалбата се адресира до съда и се изпраща
чрез институцията, която Ви е отказала информацията.
Това означава, че трябва за направите
следното :
1. Да приготвите два комплекта от следните
документи:
А) Жалбата до съда (вж. Приложение VII);
Б) Копие от заявлението Ви за достъп
до информация;
В) Копие от решението, с което Ви се
отказва достъп до информация.
2. Да подадете описаните два комплекта
документи в деловодството на институцията
или да ги изпратите по пощата с обратна
разписка.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПРИМЕРЕН СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ
ПО ЗДОИ СУБЕКТИ
I. Държавни органи
1. Президент
2. Конституционен съд
3. Законодателна власт
Народно събрание
4. Съдебна власт
Съдилища
Прокуратура
Следствие
5. Изпълнителна власт
Централни органи на изпълнителната власт
q
Министерски съвет
q
Министър-председател
q
Зам. Министър-председатели
q
Министър на икономиката
q
Министър на на регионалното развитие и
благоустройството
q
Министър на на труда и социалната политика
q
Министър на на отбраната
q
Министър на вътрешните работи
q
Министър на финансите
q
Министър на външните работи
q
Министър по европейските въпроси
q
Министър на правосъдието
q
Министър на земеделието и горите
q
Министър на образованието и науката
q
Министър на транспорта и съобщенията
q
Министър на здравеопазването
q
Министър на културата
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q
q

Министър на околната среда и водите
Министър на енергетиката и енергийните
ресурси
q
Министър на младежта и спорта
q
Министър на държавната администрация
q
Министрите без портфейл
Председателите на Държавни агенции
q
Държавна агенция KГражданска защита“
q
Държавна агенция KДържавен резерв и военновременни запаси“
q
Държавна агенция за бежанците
q
Държавна агенция за българите в чужбина
q
Държавна агенция за закрила на детето
q
Държавна агенция за метрология и технически
надзор
q
Национален статистически институт
Държавни комисии
q
Комисията по търговия и защита на потребителите
q
Държавна комисия за енергийно регулиране
q
Държавна комисия по сигурността на информацията
q
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
Изпълнителните директори на Изпълнителни агенции
q
Изпълнителна агенция KИзпитвания и контролни
измервания на въоръжение, техника и имущества“
q
KАвтомобилна администрация“
q
KАгенция по вписванията“
q
KЖелезопътна администрация“
q
KМорска администрация“
q
KНационален филмов център“
q
KПристанищна администрация“
q
KПроучване и поддържане на река Дунав“
q
Агенция KРазвитие на съобщенията и на
информационните и комуникационните технологии“
q
Агенция за социално подпомагане
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q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Агенция по енергийна ефективност
Агенция по заетостта
Агенция по кадастъра
Агенция по обществени поръчки
Агенция по туризъм
Българска агенция за инвестиции
Изпълнителна агенция KВоенни клубове и информация“
Изпълнителна агенция KАкадемика“
Изпълнителна агенция KБорба с градушките“
Изпълнителна агенция KБългарска служба за
акредитация“
Изпълнителна агенция KГлавна инспекция по труда“
Изпълнителна агенция KДържавна собственост на
Министерството на отбраната“
Изпълнителна агенция KОтдих и възстановяване“
Изпълнителна агенция KПътища“
Изпълнителна агенция KСертификация и изпитване“
Изпълнителна агенция за икономически анализи и
прогнози
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по лозата и виното
Изпълнителна агенция по околна среда
Изпълнителна агенция по почвените ресурси
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в
животновъдството
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация
и семеконтрол
Изпълнителна агенция по трансплантация
Изпълнителна агенция по хидромелиорации
Институт по публична администрация и европейска
интеграция
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q

Национален институт за помирение и арбитраж

Ръководителите на държавни институции, създадени със закон
q
Агенция KМитници“
q
Aкaдемия на МВР
q
Агенция за държавен вътрешен финансов контрол
q
Агенция за държавни вземания
q
Агенция за приватизация
q
Агенция за следприватизационен контрол
q
Агенция за финансово разузнаване
q
Агенция за чуждестранна помощ
q
Агенция за ядрено регулиране
q
Басейнова дирекция - Благоевград, Западнобеломорски
район
q
Басейнова дирекция - Варна, Черноморски район
q
Басейнова дирекция - Плевен, Дунавски район
q
Басейнова дирекция - Пловдив, Източнобеломорски
район
q
Български институт по стандартизация
q
Главна дирекция KГражданска въздухоплавателна
администрация“
q
Главно управление на архивите
q
Данъчна администрация
q
Дирекция KМиграция“
q
Дирекция Национален парк - Банско, Пирин
q
Дирекция Национален парк - Благоевград, Рила
q
Дирекция Национален парк - Габрово, Централен балкан
q
Дирекция за национален строителен контрол
q
Държавна комисия по хазарта
q
Комисия за защита на конкуренцията
q
Комисия за защита на личните данни
q
Комисия за регулиране на съобщенията
q
Контролно-техническа инспекция
q
Национална агенция за оценяване и акредитация
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q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q

Национална агенция за приходите
Национална агенция за професионално образование и
обучение
Национална ветеринарно - медицинска служба
Национална служба KБорба с организираната
престъпност“
Национална служба KГранична полиция“
Национална служба KЖандармерия“
Национална служба KПожарна и аварийна безопасност“
Национална служба KПолиция“
Национална служба KСигурност“
Национална служба за растителна защита
Национална служба за съвети в земеделието
Национална служба по зърното и фуражите
Национално управление по горите
Патентно ведомство
Специализиран отряд за борба с тероризма
Централен регистър на особените залози
Център за изпитване на земеделска, горска техника
и резервни части - Пловдив
Център за изпитване на земеделска, горска техника
и резервни части - Русе
Районни центрове по здравеопазване в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин,
Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч,
Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив,
Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-град,
София-област, Стара Загора, Търговище, Хасково,
Шумен, Ямбол
Регионални инспекторати по образованието в
градовете - Благоевград, Бургас, Варна, Велико
Търново, Видин Враца, Габрово, Добрич, Кърджали,
Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник,
Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Смолян,
София-град, София-област, Стара Загора, Търговице,
Хасково, Шумен, Ямбол
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q

Регионални инспекции по околна среда и водите в
градовете - Благоевград, Бургас, Варна, Велико
Търново, Враца, Монтана, Пазарджик, Плевен,
Пловдив, Русе, Смолян, София, Стара Загора, Хасково,
Шумен
q
Държавен фонд KЗемеделие“ - създаден по Закона за
подпомагане на земеделските производители.
q
Национален фонд към Министерството на финансите
- създаден по Закона за ратифициране на меморандума
за разбирателство за създаване на Национален фонд
между правителството на Република България и
Европейската комисия.
Ръководителите на държавни институции, създадени с
постановление на МС
q
Авиоотряд 28
q
Българо-германски център за професионално обучение
- гр. Пазарджик
q
Българо-германски център за професионално обучение
- гр. Плевен
q
Дипломатически институт към министъра на
външните работи
q
Институт по розата и етеричномаслените култури
q
Институт по тютюна и тютюневите изделия
q
Национален институт за изследване на вино и
спиртни напитки
q
Национален институт за паметниците на културата
q
Национален студентски дом
q
Национален център за информация и документация
q
Национален център за професионално развитие
q
Национална банка за промишлени микроорганизми и
клетъчни култури
q
Почивна база KРусалка“
q
Редакция KНормативни актове“
q
Служба KВоенна информация“
q
Служба KСигурност - военна полиция и военно
контраразузнаване“
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q

Център KКонкурентна система за обучение и
управление на висшето образование“
q
Център за енергийна ефективност в индустрията
q
Център за преводи и редакции
q
Център на промишлеността на Република България
в Москва
II. Органи на местно самоуправление
q
Общински съвети
q
Кметове на общини
q
Кметове на райони
q
Кметове на населени места
III. Задължени да предоставят информация публичноправни
субекти
q
СЕМ
q
Българска телеграфна агенция
q
Българско национално радио
q
Българска национална телевизия
q
Национална здравноосигурителна каса
q
Национален осигурителен институт
IV. Задължени да предоставят информация лица, финансирани от бюджета1
q
БАН
q
Държавните висши и полувисши училища
q
Български червен кръст - Национален комитет
q
Съюз на инвалидите в България
q
Съюз на военноинвалидите и пострадалите от
войните и в мирно време
q
Съюз на слепите в България

1

Ежегодно, в Закона за държавния бюджет на РБ се публикуват
списъци на лицата, получаващи финансиране от бюджета.
Настоящият списък е взет от Закона за държавния бюджет за
2004 година.
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q
q
q
q
q
q
q
q
q
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Българска асоциация на лица с интелектуални
затруднения
Национален съюз на трудовопроизводителните
кооперации
Национален център за социална рехабилитация
Асоциация на родителите на деца с увреден слух
Съюз на глухите в България
Българска асоциация KДиабет“
Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение
Национална асоциация на слепоглухите в България
Национална потребителна кооперация на слепите в
България

q
q

Съюз на ветераните от войните в България

q

Национална федерация на работодателите на
инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации
в България

q

Сдружение KКомисия интеграция на хората с трайни
увреждания“

q

Асоциация-мрежа на организации на и за хора с
увреждания

q
q
q
q
q
q

Български туристически съюз

Асоциация на Национален съюз на кооперациите на
инвалидите

Съюз на българските автомобилисти
Съюз на тракийските дружества в България
Съюз на народните читалища
Рилска Света обител - Рилски манастир
Представителни сдружения на потребителите в
България

ПРИЛОЖЕНИЕ II
ДЪРЖАВНА ТАЙНА

ЗАКОН
за защита на класифицираната информация
Обн., ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г., попр., бр. 5 от 17.01.2003 г.,
изм., бр. 31 от 4.04.2003 г., доп., бр. 52 от 18.06.2004 г., бр. 55 от
25.06.2004 г., бр. 89 от 12.10.2004 г.
(Извлечение)
Глава трета
ВИДОВЕ КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ
И НИВА НА КЛАСИФИКАЦИЯ

Раздел I
Класифицирана информация
Чл. 25. Държавна тайна е информацията, определена в списъка
по Приложение № 1, нерегламентираният достъп до която би
създал опасност за или би увредил интересите на Република
България, свързани с националната сигурност, отбраната,
външната политика или защитата на конституционно
установения ред.
.......
Раздел II
Нива на класификация за сигурност на информацията
Чл. 28. (1) Нивата на класификация за сигурност на информацията
и техният гриф за сигурност са:
1. KСтрого секретно“;
2. KСекретно“;
3. KПоверително“;
........
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Раздел III
Срокове за защита на класифицираната информация
Чл. 34. (1) За защита на класифицираната информация се определят следните срокове, считани от датата на създаването й:
1. за информация, маркирана с гриф за сигурност KСтрого
секретно“ - 30 години;
2. за информация, маркирана с гриф за сигурност KСекретно“ - 15
години;
3. за информация, маркирана с гриф за сигурност KПоверително“
- 5 години;
........
(3) След изтичане на сроковете по ал. 1 и 2 нивото на класификация
се премахва и достъпът до тази информация се осъществява по
реда на Закона за достъп до обществена информация.

Категории информация, подлежаща на класификация
като държавна тайна
(Приложение № 1 към чл. 25)
I. Информация, свързана с отбраната на страната
II. Информация, свързана с външната политика и вътрешната
сигурност на страната
III. Информация, свързана с икономическата сигурност на
страната.

34

ПРИЛОЖЕНИЕ III
СЛУЖЕБНА ТАЙНА

ЗАКОН
за защита на класифицираната информация
Обн., ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г., попр., бр. 5 от 17.01.2003 г.,
изм., бр. 31 от 4.04.2003 г., доп., бр. 52 от 18.06.2004 г., бр. 55
от 25.06.2004 г., бр. 89 от 12.10.2004 г.
(Извлечение)

Глава трета
ВИДОВЕ КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И НИВА НА
КЛАСИФИКАЦИЯ

Раздел I
Класифицирана информация
Чл. 26. (1) Служебна тайна е информацията, създавана или
съхранявана от държавните органи или органите на местното
самоуправление, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на
интересите на държавата или би увредил друг правно-защитен
интерес.
(2) Информацията, подлежаща на класификация като служебна
тайна, се определя със закон.
(3) Ръководителят на съответната организационна единица в
рамките на закона обявява списък на категориите информация
по ал. 2 за сферата на дейност на организационната единица.
Редът и начинът за обявяване на списъка се определят в
правилника за прилагане на закона.
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Раздел II
Нива на класификация за сигурност на информацията
........
Чл. 28. (3) Информацията, класифицирана като служебна тайна,
се маркира с гриф за сигурност KЗа служебно ползване“.
Раздел III
Срокове за защита на класифицираната информация
........
Чл. 34. (1) За защита на класифицираната информация се определят следните срокове, считани от датата на създаването й:
........
4. за информация, класифицирана като служебна тайна - 2 години.
........
(3) След изтичане на сроковете нивото на класификация се
премахва и достъпът до тази информация се осъществява по
реда на Закона за достъп до обществена информация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

ЗАКОН
за защита на конкуренцията
Обн., ДВ, бр. 52 от 8.05.1998 г.;
посл. изм., бр. 107 от 9.12.2003 г.
(Извлечение)
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този закон:
7. KПроизводствена или търговска тайна“ са факти, информация,
решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието
запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са
взели необходимите мерки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
ПРИМЕРНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
До (наименование на институцията, от
която искате информация) . . . . . . . . . . . .
(име на града, ако е териториално
подразделение) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
От (трите Ви имена или наименование на ЮЛ,
от чието име подавате заявлението)
........................................
(адрес: улица и номер, град) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ако желаете, можете да посочите телефонен номер или
електронен адрес за връзка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Уважаема/и госпожо (господине),
На основание Закона за достъп до обществена информация
желая да ми бъде предоставена информация относно . . . . . . .
(или)
На основание Закона за достъп до обществена информация
желая да ми бъдат предоставени следните документи:
1.
.....................
2.
.....................
3.
.....................
Желая да получа исканата от мен информация в следната
форма:
- преглед на информацията - оригинал или копие;
- устна справка;
- копия на хартиен носител;
- копия на технически носител.
Дата: . . . . . . . . .
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С уважение: . . . . . . . . . . . .

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ЗАПОВЕД № 10
на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите
при предоставяне на обществена информация
по Закона за достъп до обществената информация
според вида на носителя
Издадена от министъра на финансите,
обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.

На основание чл. 115 от Конституцията на Република
България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществената
информация определям следните нормативи за разходите при
предоставяне на обществена информация по Закона за достъп
до обществената информация според вида на носителя:
1. дискета - един брой - 1,20 лв.;
2. CD - един брой - 5,00 лв.;
3. електронна поща - 1 МВ - 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРИМЕРНА ЖАЛБА

ЧРЕЗ: ПЪЛНОТО НАИМЕНОВАНИЕ НА
ОРГАНА, КОЙТО ВИ Е ОТКАЗАЛ
ИНФОРМАЦИЯТА
ДО:

СЪОТВЕТНИЯ СЪД, ДО КОЙТО
ОТПРАВЯТЕ ЖАЛБАТА СИ
ЖАЛБА
от
Трите Ви имена, ЕГН
Адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СРЕЩУ: отказ за предоставяне
на информация от страна на . . . .
(Пълното наименование на
органа, отказал информацията)
НА ОСНОВАНИЕ: чл. 40, ал. 1 от
Закона за достъп до обществена
информация

Уважаеми Господа (Госпожи) Съдии,
На основание чл. 40 ал. 1 от Закона за достъп до обществена
информация обжалвам пред Вас в срок отказ на . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . да ми предостави достъп до поискана от мен информация.
Следва да изложите кратко и ясно фактите, свързани с
подаването на Вашето заявление. Трябва да посочите:
1. На (дата) подадох до (наименованието на органа - напр.
министър, кмет, директор на агенция и т.н.) заявление за достъп
до информация с входящ номер (входящ номер).
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2. С него поисках информация за .... (кратко описание на
поисканата информация) във формата на (посочване на
поисканата в заявлението форма на достъп - напр. копия на
хартиен носител).
3. На (дата) получих от ответника писмо (или решение) №
(изходящия номер на писмото), с което ми беше отказан
поисканият достъп.
4. Според него (посочвате накратко мотивите на отказа най-добре е да цитирате от писмото или решението). Ако
отказът е бил мълчалив, посочете дата на която е изтекъл
срокът за отговор и уточнете, че не сте получили отговор.
5. На основание чл. 4, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация имам право на достъп до поисканата информация
и няма правно основание този достъп да ми бъде отказан.
6. Отказът на ответника е незаконосъобразен.
7. Въз основа на гореизложеното, моля Уважаемия Съд ДА
ОТМЕНИ отказа на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (наименованието на
органа, който ви е отказал информация), и да реши делото по
същество, ДА ПРИЗНАЕ правото ми на достъп до поисканата
информация и да ОСЪДИ ответника да ми я предостави в
поисканата форма на достъп.

Приложения (прилагат се към жалбата)
1. 2 бр. копия от подаденото заявление.
2. 2 бр. копия от писмо № (номер ..., с което е отказан
достъп).
3. препис от жалбата за ответника.
4. копие от квитанция за внесена държавна такса.
. . . . . . . . . . (място на подаване на жалбата)
. . . . . . . . . . (дата)
С уважение:
(подпис на жалбоподателя)

41

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

НЯКОИ ПОЛЕЗНИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

Програма Достъп до Информация
www.aip-bg.org
Народно събрание на Република България
www.parliament.bg
Президент на Република България
www.president.bg
Правителство на Република България
www.government.bg
Министри и министерства
www.government.bg/Government/Ministers/
Портал за държавната администрация
http://sadocs.government.bg/sa/
Регистър на административните структури
www1.government.bg/ras
Регистър на обществените поръчки
www1.government.bg/rop
База данни на общините в България в страницата
на Фондацията за реформа в местното самоуправление
www.flgr.bg/site/municipality/firstbg.asp
Върховен Административен Съд
www.sac.government.bg
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ЗАКОН ЗА ДОСТЪП
ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОН
за достъп до обществена информация
Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г.,
в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г.
Ãëàâà ïúðâà
ÎÁÙÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß
Ðàçäåë I
Ïðåäìåò è îáõâàò
Ïðåäìåò íà çàêîíà
×ë. 1. Òîçè çàêîí óðåæäà îáùåñòâåíèòå îòíîøåíèÿ, ñâúðçàíè ñ ïðàâîòî íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ.
Îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ
×ë. 2. (1) Îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ïî ñìèñúëà íà òîçè çàêîí å
âñÿêà èíôîðìàöèÿ, ñâúðçàíà ñ
îáùåñòâåíèÿ æèâîò â Ðåïóáëèêà
Áúëãàðèÿ è äàâàùà âúçìîæíîñò
íà ãðàæäàíèòå äà ñè ñúñòàâÿò
ñîáñòâåíî ìíåíèå îòíîñíî äåéíîñòòà íà çàäúëæåíèòå ïî çàêîíà
ñóáåêòè.
(2) Èíôîðìàöèÿòà ïî àë. 1 å îáùåñòâåíà íåçàâèñèìî îò âèäà íà
íåéíèÿ ìàòåðèàëåí íîñèòåë.
(3) (Èçì. - ÄÂ, áð. 1 îò 2002 ã.)
Òîçè çàêîí íå ñå ïðèëàãà çà
äîñòúïà äî ëè÷íè äàííè.
Çàäúëæåíè ñóáåêòè çà
îñèãóðÿâàíå íà äîñòúïà äî
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ
×ë. 3. (1) Òîçè çàêîí ñå ïðèëàãà
çà äîñòúï äî îáùåñòâåíàòà èíôîðìàöèÿ, êîÿòî ñå ñúçäàâà èëè
ñå ñúõðàíÿâà îò äúðæàâíèòå
îðãàíè èëè îðãàíèòå íà ìåñòíîòî

ñàìîóïðàâëåíèå â Ðåïóáëèêà
Áúëãàðèÿ, íàðè÷àíè ïî-íàòàòúê
îðãàíèòå.
(2) Òîçè çàêîí ñå ïðèëàãà è çà
äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ, êîÿòî ñå ñúçäàâà è ñúõðàíÿâà îò:
1. ïóáëè÷íîïðàâíè ñóáåêòè, ðàçëè÷íè îò òåçè ïî àë. 1;
2. ôèçè÷åñêè è þðèäè÷åñêè ëèöà
ñàìî îòíîñíî èçâúðøâàíà îò òÿõ
äåéíîñò, ôèíàíñèðàíà ñúñ ñðåäñòâà îò êîíñîëèäèðàíèÿ äúðæàâåí áþäæåò;
3. ñðåäñòâàòà çà ìàñîâà èíôîðìàöèÿ è å ñâúðçàíà ñ ïðîçðà÷íîñòòà íà òÿõíàòà äåéíîñò.
Ñóáåêòè íà ïðàâîòî íà
äîñòúï äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ
×ë. 4. (1) Âñåêè ãðàæäàíèí íà
Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ èìà ïðàâî
íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà,
îïðåäåëåíè â òîçè çàêîí, îñâåí
àêî â äðóã çàêîí å ïðåäâèäåí
ñïåöèàëåí ðåä çà òúðñåíå, ïîëó÷àâàíå è ðàçïðîñòðàíÿâàíå íà
òàêàâà èíôîðìàöèÿ.
(2) Â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ÷óæäåíöèòå è ëèöàòà áåç ãðàæäàíñòâî ñå ïîëçâàò ñ ïðàâîòî ïî
àë. 1.
(3) Îò ïðàâîòî ïî àë. 1 ñå ïîëçâàò
è âñè÷êè þðèäè÷åñêè ëèöà.
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Îñúùåñòâÿâàíå íà ïðàâîòî
íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ
×ë. 5. Îñúùåñòâÿâàíåòî íà ïðàâîòî íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ íå ìîæå äà áúäå
íàñî÷åíî ñðåùó ïðàâàòà è äîáðîòî èìå íà äðóãè ëèöà, êàêòî è
ñðåùó íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò,
îáùåñòâåíèÿ ðåä, íàðîäíîòî
çäðàâå è ìîðàëà.
Îñíîâíè ïðèíöèïè
×ë. 6. Îñíîâíèòå ïðèíöèïè ïðè
îñúùåñòâÿâàíå ïðàâîòî íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ
ñà:
1. îòêðèòîñò, äîñòîâåðíîñò è ïúëíîòà íà èíôîðìàöèÿòà;
2. îñèãóðÿâàíå íà åäíàêâè óñëîâèÿ çà äîñòúï äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ;
3. îñèãóðÿâàíå íà çàêîííîñò ïðè
òúðñåíåòî è ïîëó÷àâàíåòî íà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ;
4. çàùèòà íà ïðàâîòî íà èíôîðìàöèÿ;
5. çàùèòà íà ëè÷íàòà èíôîðìàöèÿ;
6. ãàðàíòèðàíå íà ñèãóðíîñòòà íà
îáùåñòâîòî è äúðæàâàòà.
Äîïóñòèìè îãðàíè÷åíèÿ
íà ïðàâîòî íà äîñòúï äî
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ
×ë. 7. (1) (Èçì. - ÄÂ, áð. 45 îò
2002 ã.) Íå ñå äîïóñêàò îãðàíè÷åíèÿ íà ïðàâîòî íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ, îñâåí êîãàòî òÿ å êëàñèôèöèðàíà èíôîðìàöèÿ, ïðåäñòàâëÿâàùà äúðæàâíà èëè äðóãà çàùèòåíà òàéíà â
ñëó÷àèòå, ïðåäâèäåíè ñúñ çàêîí.
(2) Äîñòúïúò äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ ìîæå äà áúäå ïúëåí
èëè ÷àñòè÷åí.
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Èçêëþ÷åíèå îò ïðèëîæíîòî
ïîëå íà çàêîíà
×ë. 8. Òîçè çàêîí íå ñå ïðèëàãà
çà èíôîðìàöèÿòà, êîÿòî:
1. ñå ïðåäîñòàâÿ âúâ âðúçêà ñ
àäìèíèñòðàòèâíîòî îáñëóæâàíå
íà ãðàæäàíèòå è þðèäè÷åñêèòå
ëèöà;
2. ñå ñúõðàíÿâà â Äúðæàâíèÿ
àðõèâåí ôîíä íà Ðåïóáëèêà
Áúëãàðèÿ.
Ðàçäåë II
Îôèöèàëíà è ñëóæåáíà
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ
Âèäîâå îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ
×ë. 9. (1) Îáùåñòâåíàòà èíôîðìàöèÿ, ñúçäàâàíà è ñúõðàíÿâàíà
îò îðãàíèòå è òåõíèòå àäìèíèñòðàöèè, å îôèöèàëíà è ñëóæåáíà.
(2) (Èçì. - ÄÂ, áð. 45 îò 2002 ã.) Â
ñëó÷àèòå, ïðåäâèäåíè ñúñ çàêîí,
îïðåäåëåíà îôèöèàëíà èëè ñëóæåáíà èíôîðìàöèÿ ìîæå äà áúäå
îáÿâåíà çà êëàñèôèöèðàíà èíôîðìàöèÿ, ïðåäñòàâëÿâàùà äúðæàâíà èëè ñëóæåáíà òàéíà.
Îôèöèàëíà îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ
×ë. 10. Îôèöèàëíà å èíôîðìàöèÿòà, êîÿòî ñå ñúäúðæà â àêòîâåòå íà äúðæàâíèòå îðãàíè è íà
îðãàíèòå íà ìåñòíîòî ñàìîóïðàâëåíèå ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà
òåõíèòå ïðàâîìîùèÿ.
Ñëóæåáíà îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ
×ë. 11. Ñëóæåáíà å èíôîðìàöèÿòà, êîÿòî ñå ñúáèðà, ñúçäàâà è
ñúõðàíÿâà âúâ âðúçêà ñ îôèöèàëíàòà èíôîðìàöèÿ, êàêòî è ïî

ïîâîä äåéíîñòòà íà îðãàíèòå è íà
òåõíèòå àäìèíèñòðàöèè.
Ãëàâà âòîðà
ÄÎÑÒÚÏ ÄÎ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Ðàçäåë I
Äîñòúï äî îôèöèàëíà è
ñëóæåáíà îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ
Äîñòúï äî îôèöèàëíà
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ
×ë. 12. (1) Äîñòúïúò äî îôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ, êîÿòî ñå ñúäúðæà â íîðìàòèâíè àêòîâå, ñå îñèãóðÿâà ÷ðåç îáíàðîäâàíåòî èì.
(2) Äîñòúïúò äî äðóãà îôèöèàëíà
èíôîðìàöèÿ â ñëó÷àèòå, êîãàòî
òîâà å ïðåäâèäåíî ñúñ çàêîí èëè
ïî ðåøåíèå íà îðãàíà, êîéòî ÿ å
ñúçäàë, ñå îñèãóðÿâà ÷ðåç îáíàðîäâàíå.
(3) Äîñòúïúò äî îôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ èçâúí ñëó÷àèòå ïî àë.1
è 2 å ñâîáîäåí è ñå îñúùåñòâÿâà
ïî ðåäà íà òîçè çàêîí.
(4) Ïðè èñêàíå íà äîñòúï äî îôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ, êîÿòî å
îáíàðîäâàíà, ñúîòâåòíèÿò îðãàí
å äëúæåí äà ïîñî÷è èçäàíèåòî,
â êîåòî òÿ å îáíàðîäâàíà, áðîÿ è
äàòàòà íà èçäàâàíå.
Äîñòúï äî ñëóæåáíà
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ
×ë. 13. (1) Äîñòúïúò äî ñëóæåáíà
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ å ñâîáîäåí.
(2) Äîñòúïúò äî ñëóæåáíà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ìîæå äà
áúäå îãðàíè÷åí, êîãàòî òÿ:
1. å ñâúðçàíà ñ îïåðàòèâíàòà ïîäãîòîâêà íà àêòîâåòå íà îðãàíèòå

è íÿìà ñàìîñòîÿòåëíî çíà÷åíèå
(ìíåíèÿ è ïðåïîðúêè, èçãîòâåíè
îò èëè çà îðãàíà, ñòàíîâèùà è
êîíñóëòàöèè);
2. ñúäúðæà ìíåíèÿ è ïîçèöèè
âúâ âðúçêà ñ íàñòîÿùè èëè ïðåäñòîÿùè ïðåãîâîðè, âîäåíè îò
îðãàíà èëè îò íåãîâî èìå, êàêòî
è ñâåäåíèÿ, ñâúðçàíè ñ òÿõ, è å
ïîäãîòâåíà îò àäìèíèñòðàöèèòå
íà ñúîòâåòíèòå îðãàíè.
(3) (Èçì. - ÄÂ, áð. 45 îò 2002 ã.)
Îãðàíè÷åíèåòî ïî àë. 2 íå ìîæå
äà ñå ïðèëàãà ñëåä èçòè÷àíå íà
2 ãîäèíè îò ñúçäàâàíåòî íà òàêàâà èíôîðìàöèÿ.
Çàäúëæåíèÿ çà
ïðåäîñòàâÿíå íà
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ
×ë. 14. (1) Îðãàíèòå èíôîðìèðàò
çà ñâîÿòà äåéíîñò ÷ðåç ïóáëèêóâàíå èëè ñúîáùàâàíå â äðóãà
ôîðìà.
(2) Îðãàíèòå ñà äëúæíè äà ñúîáùàâàò èíôîðìàöèÿ, ñúáðàíà èëè
ñòàíàëà èì èçâåñòíà ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà òÿõíàòà äåéíîñò,
êîãàòî òàçè èíôîðìàöèÿ:
1. ìîæå äà ïðåäîòâðàòè çàïëàõà
çà æèâîòà, çäðàâåòî è áåçîïàñíîñòòà íà ãðàæäàíèòå èëè íà òÿõíîòî èìóùåñòâî;
2. îïðîâåðãàâà ðàçïðîñòðàíåíà
íåäîñòîâåðíà èíôîðìàöèÿ, çàñÿãàùà çíà÷èìè îáùåñòâåíè èíòåðåñè;
3. ïðåäñòàâëÿâà èëè áè ïðåäñòàâëÿâàëà îáùåñòâåí èíòåðåñ;
4. ñëåäâà äà áúäå èçãîòâåíà èëè
ïðåäîñòàâåíà ïî ñèëàòà íà çàêîí.
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Ïóáëèêóâàíå íà àêòóàëíà
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ
×ë. 15. (1) Ñ öåë îñèãóðÿâàíå íà
ïðîçðà÷íîñò â äåéíîñòòà íà àäìèíèñòðàöèÿòà è çà ìàêñèìàëíî
óëåñíÿâàíå íà äîñòúïà äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ âñåêè
ðúêîâîäèòåë íà àäìèíèñòðàòèâíà
ñòðóêòóðà â ñèñòåìàòà íà èçïúëíèòåëíàòà âëàñò ïåðèîäè÷íî
ïóáëèêóâà àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ,
ñúäúðæàùà:
1. îïèñàíèå íà íåãîâèòå ïðàâîìîùèÿ è äàííè çà îðãàíèçàöèÿòà,
ôóíêöèèòå è îòãîâîðíîñòèòå íà
ðúêîâîäåíàòà îò íåãî àäìèíèñòðàöèÿ;
2. ñïèñúê íà èçäàäåíèòå àêòîâå
â èçïúëíåíèå íà íåãîâèòå ïðàâîìîùèÿ;
3. îïèñàíèå íà èíôîðìàöèîííèòå
ìàñèâè è ðåñóðñè, èçïîëçâàíè îò
ñúîòâåòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ;
4. íàèìåíîâàíèåòî, àäðåñà, òåëåôîíà è ðàáîòíîòî âðåìå íà
çâåíîòî â ñúîòâåòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ, êîåòî îòãîâàðÿ çà
ïðèåìàíåòî íà çàÿâëåíèÿòà çà
ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî
èíôîðìàöèÿ.
(2) Âñåêè ðúêîâîäèòåë ïî àë. 1
èçãîòâÿ ãîäèøåí îò÷åò çà ïîñòúïèëèòå çàÿâëåíèÿ çà äîñòúï äî
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ, êîéòî
âêëþ÷âà è äàííè çà íàïðàâåíèòå
îòêàçè è ïðè÷èíèòå çà òîâà. Ãîäèøíèÿò îò÷åò å ÷àñò îò åæåãîäíèòå äîêëàäè ïî ÷ë. 61, àë. 2 îò
Çàêîíà çà àäìèíèñòðàöèÿòà.
Çàäúëæåíèÿ çà ìèíèñòúðà
íà äúðæàâíàòà
àäìèíèñòðàöèÿ
×ë. 16. (1) Ìèíèñòúðúò íà äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ ïóáëèêó-
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âà åæåãîäíî îáîáùåíà èíôîðìàöèÿ çà îðãàíèòå è òåõíèòå àäìèíèñòðàöèè, ñúäúðæàùà äàííèòå
ïî ÷ë.15, êàêòî è äðóãà èíôîðìàöèÿ âúâ âðúçêà ñ ïðèëàãàíåòî íà
òîçè çàêîí.
(2) Ìèíèñòúðúò íà äúðæàâíàòà
àäìèíèñòðàöèÿ îòãîâàðÿ çà ðàçïðîñòðàíÿâàíåòî íà îáîáùåíàòà
èíôîðìàöèÿ. Òàçè èíôîðìàöèÿ
òðÿáâà äà áúäå íà ðàçïîëîæåíèå
çà ñïðàâêà íà ãðàæäàíèòå âúâ
âñÿêà àäìèíèñòðàöèÿ.
Ðàçäåë II
Äîñòúï äî äðóãà îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ
Äîñòúï äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ, ñâúðçàíà ñ
äåéíîñòòà íà äðóãè
çàäúëæåíè çà
ïðåäîñòàâÿíåòî é ñóáåêòè
×ë. 17. (1) Ñâîáîäåí å äîñòúïúò
äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ,
ñâúðçàíà ñ äåéíîñòòà íà çàäúëæåíèòå ñóáåêòè ïî ÷ë. 3, àë. 2.
(2) Èíôîðìàöèÿòà ïî àë. 1, êîÿòî
ïðåäñòàâëÿâà òúðãîâñêà òàéíà
èëè ÷èåòî ïðåäîñòàâÿíå èëè
ðàçïðîñòðàíÿâàíå áè äîâåëî äî
íåëîÿëíà êîíêóðåíöèÿ ìåæäó
òúðãîâöè, íå ïîäëåæè íà ïðåäîñòàâÿíå.
Äîñòúï äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ çà ñðåäñòâàòà
çà ìàñîâà èíôîðìàöèÿ
×ë. 18. Îáùåñòâåíàòà èíôîðìàöèÿ çà ñðåäñòâàòà çà ìàñîâà
èíôîðìàöèÿ å ñàìî èíôîðìàöèÿ
îòíîñíî:
1. ëèöàòà, êîèòî ó÷àñòâàò â
óïðàâëåíèåòî íà ñúîòâåòíîòî
ñðåäñòâî çà ìàñîâà èíôîðìàöèÿ

èëè îñúùåñòâÿâàò åôåêòèâåí
êîíòðîë âúðõó óïðàâëåíèåòî èëè
âúðõó äåéíîñòòà ìó;
2. èêîíîìè÷åñêè ñâúðçàíè ëèöà,
êîèòî ó÷àñòâàò â óïðàâëåíèåòî è
íà äðóãè ñðåäñòâà çà ìàñîâà
èíôîðìàöèÿ, êîåòî èì ïîçâîëÿâà
äà îñúùåñòâÿâàò åôåêòèâåí êîíòðîë âúðõó òÿõíîòî óïðàâëåíèå
èëè âúðõó äåéíîñòòà èì;
3. ëèöàòà, êîèòî ñà íåïîñðåäñòâåíî çàåòè â ñðåäñòâîòî çà
ìàñîâà èíôîðìàöèÿ è ó÷àñòâàò
âúâ ôîðìèðàíåòî íà ðåäàêöèîííàòà ïîëèòèêà;
4. íàïðàâåíè èçÿâëåíèÿ çà îáùåñòâåíèòå öåëè íà ñðåäñòâîòî
çà ìàñîâà èíôîðìàöèÿ, êàêòî è
ïðèíöèïèòå èëè âúòðåøíèòå
ìåõàíèçìè, êîèòî ïðèëàãà ñðåäñòâîòî çà ìàñîâà èíôîðìàöèÿ çà
ãàðàíòèðàíå íà äîñòîâåðíîñòòà è
îáåêòèâíîñòòà íà èçíàñÿíàòà
èíôîðìàöèÿ;
5. ôèíàíñîâèòå ðåçóëòàòè íà
ñîáñòâåíèêà íà ñðåäñòâîòî çà
ìàñîâà èíôîðìàöèÿ è ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà íåãîâàòà ïðîäóêöèÿ.
Öåë íà äîñòúïà äî
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ
çà ñðåäñòâàòà çà ìàñîâà
èíôîðìàöèÿ
×ë. 19. Äîñòúïúò äî èíôîðìàöèÿòà ïî ÷ë. 18 ñå îñúùåñòâÿâà
ïðè ñïàçâàíå è áàëàíñèðàíå íà
ïðèíöèïèòå çà ïðîçðà÷íîñò è
èêîíîìè÷åñêà ñâîáîäà, à ñúùî
òàêà è çà çàùèòà íà ëè÷íàòà
èíôîðìàöèÿ, òúðãîâñêàòà òàéíà è
òàéíàòà íà èçòî÷íèöèòå íà ñðåäñòâàòà çà ìàñîâà èíôîðìàöèÿ,
ïîæåëàëè àíîíèìíîñò.

Ðàçäåë III
Óñëîâèÿ è ðåä çà ïðåäåëÿíå
íà ðàçõîäèòå çà
ïðåäîñòàâÿíå íà
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ
Áåçïëàòåí äîñòúï è ðàçõîäè
ïî ïðåäîñòàâÿíåòî íà
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ
×ë. 20. (1) Äîñòúïúò äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ å áåçïëàòåí.
(2) Ðàçõîäèòå ïî ïðåäîñòàâÿíå íà
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ñå çàïëàùàò ïî íîðìàòèâè, îïðåäåëåíè îò ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå,
êîèòî íå ìîãàò äà ïðåâèøàâàò
ìàòåðèàëíèòå ðàçõîäè ïî ïðåäîñòàâÿíåòî.
(3) Ïðè ïîèñêâàíå îò ñòðàíà íà
çàÿâèòåë ñå ïðåäñòàâÿò ñâåäåíèÿ
çà îïðåäåëÿíåòî íà ðàçõîäèòå ïî
àë. 2.
Çàäúëæåíèå çà
èíôîðìèðàíå ïðè ïîäàâàíå
íà çàÿâëåíèå çà äîñòúï
×ë. 21. Ñóáåêòèòå ïî ÷ë. 3 ñà
äëúæíè äà îáÿâÿâàò íà ìÿñòîòî,
êúäåòî ñå ïîäàâàò çàÿâëåíèÿòà,
âúçìîæíèòå ôîðìè çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ, äúëæèìèòå ðàçõîäè
è íà÷èíèòå çà çàïëàùàíåòî èì.
Áåçïëàòíè ïîïðàâêè è
äîïúëíåíèÿ íà
ïðåäîñòàâåíàòà íôîðìàöèÿ
×ë. 22. Íå ñå çàïëàùàò äîïúëíèòåëíèòå ðàçõîäè çà ïîïðàâÿíå è/
èëè äîïúëâàíå íà ïðåäîñòàâåíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ â
ñëó÷àèòå, êîãàòî òÿ å íåòî÷íà èëè
íåïúëíà è òîâà å ïîèñêàíî ìîòèâèðàíî îò çàÿâèòåëÿ.
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Ïðèõîäè îò ïðåäîñòàâÿíå íà
äîñòúï äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ
×ë. 23. Ïðèõîäèòå îò ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ïîñòúïâàò ïî
áþäæåòà íà ñúîòâåòíèÿ îðãàí.
Ãëàâà òðåòà
ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÇÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂßÍÅ ÍÀ ÄÎÑÒÚÏ
ÄÎ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Ðàçäåë I
Èñêàíå çà ïðåäîñòàâÿíå íà
äîñòúï äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ
Çàÿâëåíèå èëè óñòíî
çàïèòâàíå çà äîñòúï
×ë. 24. (1) Äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ñå ïðåäîñòàâÿ
âúç îñíîâà íà ïèñìåíî çàÿâëåíèå
èëè óñòíî çàïèòâàíå.
(2) Çàÿâëåíèåòî ñå ñ÷èòà çà
ïèñìåíî è â ñëó÷àèòå, êîãàòî å
íàïðàâåíî ïî åëåêòðîíåí ïúò ïðè
óñëîâèÿ, îïðåäåëåíè îò ñúîòâåòíèÿ îðãàí.
(3) Êîãàòî çàÿâèòåëÿò íå å ïîëó÷èë äîñòúï äî èñêàíà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ âúç îñíîâà íà
óñòíî çàïèòâàíå èëè ñ÷èòà ïðåäîñòàâåíàòà ìó èíôîðìàöèÿ çà
íåäîñòàòú÷íà, òîé ìîæå äà ïîäàäå ïèñìåíî çàÿâëåíèå.
Ñúäúðæàíèå íà çàÿâëåíèåòî
çà äîñòúï
×ë. 25. (1) Çàÿâëåíèåòî çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ñúäúðæà:
1. òðèòå èìåíà, ñúîòâåòíî íàèìåíîâàíèåòî è ñåäàëèùåòî íà
çàÿâèòåëÿ;
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2. îïèñàíèå íà èñêàíàòà èíôîðìàöèÿ;
3. ïðåäïî÷èòàíàòà ôîðìà çà
ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî
èñêàíàòà èíôîðìàöèÿ;
4. àäðåñà çà êîðåñïîíäåíöèÿ ñúñ
çàÿâèòåëÿ.
(2) Àêî â çàÿâëåíèåòî íå ñå
ñúäúðæàò äàííèòå ïî àë. 1, ò. 1,
2 è 4, òî ñå îñòàâÿ áåç ðàçãëåæäàíå.
(3) Çàÿâëåíèÿòà çà äîñòúï äî
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ïîäëåæàò íà çàäúëæèòåëíà ðåãèñòðàöèÿ ïî ðåä, îïðåäåëåí îò ñúîòâåòíèÿ îðãàí.
Ôîðìè çà ïðåäîñòàâÿíå íà
äîñòúï äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ
×ë. 26. (1) Ôîðìèòå çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ñà:
1. ïðåãëåä íà èíôîðìàöèÿòà îðèãèíàë èëè êîïèå;
2. óñòíà ñïðàâêà;
3. êîïèÿ íà õàðòèåí íîñèòåë;
4. êîïèÿ íà òåõíè÷åñêè íîñèòåë.
(2) Çà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò
åäíà èëè ïîâå÷å îò ôîðìèòå ïî
àë. 1.
(3) Êîãàòî ïðåäïî÷èòàíàòà ôîðìà
çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ å ïî
àë. 1, ò. 4, ñå îïðåäåëÿò è òåõíè÷åñêèòå ïàðàìåòðè çà çàïèñ íà
èíôîðìàöèÿòà.
(4) Ëèöà, êîèòî èìàò çðèòåëíè
óâðåæäàíèÿ èëè óâðåæäàíèÿ íà
ñëóõîâîãîâîðíèÿ àïàðàò, ìîãàò
äà ïîèñêàò äîñòúï âúâ ôîðìà,
îòãîâàðÿùà íà òåõíèòå êîìóíèêàòèâíè âúçìîæíîñòè.

Çàäúëæåíèå çà ñúîáðàçÿâàíå
ñ ïðåäïî÷èòàíàòà ôîðìà íà
äîñòúï
×ë. 27. (1) Îðãàíèòå ñà äëúæíè
äà ñå ñúîáðàçÿò ñ ïðåäïî÷èòàíàòà ôîðìà çà ïðåäîñòàâÿíå íà
äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ, îñâåí â ñëó÷àèòå, êîãàòî:
1. çà íåÿ íÿìà òåõíè÷åñêà âúçìîæíîñò;
2. å ñâúðçàíà ñ íåîáîñíîâàíî
óâåëè÷àâàíå íà ðàçõîäèòå ïî
ïðåäîñòàâÿíåòî;
3. âîäè äî âúçìîæíîñò çà
íåïðàâîìåðíà îáðàáîòêà íà òàçè
èíôîðìàöèÿ èëè äî íàðóøàâàíå
íà àâòîðñêè ïðàâà.
(2) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 äîñòúï
äî èíôîðìàöèÿòà ñå ïðåäîñòàâÿ
âúâ ôîðìà, êîÿòî ñå îïðåäåëÿ îò
ñúîòâåòíèÿ îðãàí.
Ðàçäåë II
Ðàçãëåæäàíå íà
çàÿâëåíèÿòà è ïðåäîñòàâÿíå
íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ
Ðàçãëåæäàíå íà
çàÿâëåíèÿòà
çà äîñòúï
×ë. 28. (1) Çàÿâëåíèÿòà çà
ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ñå
ðàçãëåæäàò âúâ âúçìîæíî íàéêðàòúê ñðîê, íî íå ïî-êúñíî îò 14
äíè ñëåä äàòàòà íà ðåãèñòðèðàíå.
(2) Â ñðîêà ïî àë. 1 îðãàíèòå èëè
èçðè÷íî îïðåäåëåíè îò òÿõ ëèöà
âçåìàò ðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå
èëè çà îòêàç îò ïðåäîñòàâÿíå íà
äîñòúï äî èñêàíàòà îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ è óâåäîìÿâàò ïèñìåíî çàÿâèòåëÿ çà ñâîåòî ðåøåíèå.

Óòî÷íÿâàíå íà çàÿâëåíèåòî
çà äîñòúï
×ë. 29. (1) Â ñëó÷àé, ÷å íå å ÿñíî
òî÷íî êàêâà èíôîðìàöèÿ ñå èñêà
èëè êîãàòî òÿ å ôîðìóëèðàíà
ìíîãî îáùî, çàÿâèòåëÿò ñå óâåäîìÿâà çà òîâà è èìà ïðàâî äà
óòî÷íè ïðåäìåòà íà èñêàíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ. Ñðîêúò
ïî ÷ë. 28, àë. 1 çàïî÷âà äà òå÷å
îò äàòàòà íà óòî÷íÿâàíåòî íà
ïðåäìåòà íà èñêàíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ.
(2) Àêî çàÿâèòåëÿò íå óòî÷íè
ïðåäìåòà íà èñêàíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ äî 30 äíè, çàÿâëåíèåòî ñå îñòàâÿ áåç ðàçãëåæäàíå.
Äîïóñòèìî óäúëæàâàíå
íà ñðîêà çà ïðåäîñòàâÿíå
íà äîñòúï
×ë. 30. (1) Ñðîêúò ïî ÷ë. 28, àë.1
ìîæå äà áúäå óäúëæåí, íî ñ íå
ïîâå÷å îò 10 äíè, êîãàòî ïîèñêàíàòà â çàÿâëåíèåòî èíôîðìàöèÿ
å â ãîëÿìî êîëè÷åñòâî è å íåîáõîäèìî äîïúëíèòåëíî âðåìå çà
íåéíàòà ïîäãîòîâêà.
(2) Â óâåäîìëåíèåòî ïî ÷ë. 29,
àë. 1 ñå ïîñî÷âàò ïðè÷èíèòå çà
óäúëæàâàíå íà ñðîêà, â êîéòî ùå
áúäå ïðåäîñòàâåí äîñòúï äî
èñêàíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ.
Óäúëæàâàíå íà ñðîêà âúâ
âðúçêà ñúñ çàùèòà íà
èíòåðåñèòå íà òðåòè ëèöà
×ë. 31. (1) Ñðîêúò ïî ÷ë. 28, àë.1
ìîæå äà áúäå óäúëæåí, íî ñ íå
ïîâå÷å îò 14 äíè è êîãàòî èñêàíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ñå
îòíàñÿ äî òðåòî ëèöå è å íåîáõî-
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äèìî íåãîâîòî ñúãëàñèå çà ïðåäîñòàâÿíåòî é.
(2) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 ñúîòâåòíèÿò îðãàí å äëúæåí äà ïîèñêà
èçðè÷íîòî ïèñìåíî ñúãëàñèå íà
òðåòîòî ëèöå â 7-äíåâåí ñðîê îò
ðåãèñòðèðàíå íà çàÿâëåíèåòî ïî
÷ë. 24.
(3) Â ðåøåíèåòî ñè ïî ÷ë. 28, àë. 2
ñúîòâåòíèÿò îðãàí å äëúæåí äà
ñïàçè òî÷íî óñëîâèÿòà, ïðè êîèòî
òðåòîòî ëèöå å äàëî ñúãëàñèå çà
ïðåäîñòàâÿíå íà îòíàñÿùàòà ñå
äî íåãî èíôîðìàöèÿ.
(4) Ïðè íåïîëó÷àâàíå íà ñúãëàñèå îò òðåòîòî ëèöå â ñðîêà ïî
àë. 1 èëè ïðè èçðè÷åí îòêàç äà
ñå äàäå ñúãëàñèå ñúîòâåòíèÿò
îðãàí ìîæå äà ïðåäîñòàâè èñêàíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ â
îáåì è ïî íà÷èí, êîéòî äà íå ðàçêðèâà èíôîðìàöèÿòà, îòíàñÿùà
ñå äî òðåòîòî ëèöå.
(5) Íå å íåîáõîäèìî ñúãëàñèå íà
òðåòîòî ëèöå â ñëó÷àèòå, êîãàòî
òî å çàäúëæåí ñóáåêò è îòíàñÿùàòà ñå äî íåãî èíôîðìàöèÿ å
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ïî
ñìèñúëà íà òîçè çàêîí.
Ïðåïðàùàíå íà çàÿâëåíèåòî
çà äîñòúï
×ë. 32. (1) Êîãàòî îðãàíúò íå ðàçïîëàãà ñ èñêàíàòà èíôîðìàöèÿ,
íî èìà äàííè çà íåéíîòî ìåñòîíàõîæäåíèå, â 14-äíåâåí ñðîê îò
ïîëó÷àâàíå íà çàÿâëåíèåòî òîé
ïðåïðàùà ñúîòâåòíî çàÿâëåíèåòî, êàòî óâåäîìÿâà çà òîâà çàÿâèòåëÿ. Â óâåäîìëåíèåòî çàäúëæèòåëíî ñå ïîñî÷âàò íàèìåíîâàíè-
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åòî è àäðåñúò íà ñúîòâåòíèÿ
îðãàí èëè þðèäè÷åñêî ëèöå.
(2) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 ñðîêúò ïî
÷ë. 28, àë. 1 çàïî÷âà äà òå÷å îò
ìîìåíòà íà ïîëó÷àâàíå íà ïðåïðàòåíîòî îò ñúîòâåòíèÿ îðãàí
çàÿâëåíèå.
Óâåäîìÿâàíå íà çàÿâèòåëÿ
çà ëèïñà íà èñêàíàòà
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ
×ë. 33. Êîãàòî îðãàíúò íå ðàçïîëàãà ñ èñêàíàòà èíôîðìàöèÿ è íÿìà äàííè çà íåéíîòî ìåñòîíàõîæäåíèå, â 14-äíåâåí ñðîê òîé
óâåäîìÿâà çà òîâà çàÿâèòåëÿ.
Ðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå
íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ
×ë. 34. (1) Â ðåøåíèåòî ïî
÷ë. 28, àë. 2, ñ êîåòî ñå ïðåäîñòàâÿ äîñòúï äî èñêàíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ, çàäúëæèòåëíî ñå ïîñî÷âàò:
1. ñòåïåíòà íà îñèãóðåíèÿ äîñòúï äî èñêàíàòà îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ;
2. ñðîêúò, â êîéòî å îñèãóðåí
äîñòúï äî èñêàíàòà îáùåñòâå-íà
èíôîðìàöèÿ;
3. ìÿñòîòî, êúäåòî ùå áúäå
ïðåäîñòàâåí äîñòúï äî èñêàíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ;
4. ôîðìàòà, ïîä êîÿòî ùå áúäå
ïðåäîñòàâåí äîñòúï äî èñêàíàòà
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ;
5. ðàçõîäèòå ïî ïðåäîñòàâÿíåòî
íà äîñòúï äî èñêàíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ.
(2) Â ðåøåíèåòî ìîãàò äà áúäàò
ïîñî÷åíè äðóãè îðãàíè, îðãàíèçà-

öèè èëè ëèöà, êîèòî ðàçïîëàãàò ñ
ïî-ïúëíà èíôîðìàöèÿ.
(3) Ðåøåíèåòî çà ïðåäîñòàâÿíå
íà äîñòúï äî èñêàíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ñå âðú÷âà íà
çàÿâèòåëÿ ñðåùó ïîäïèñ èëè ñå
èçïðàùà ïî ïîùàòà ñ îáðàòíà
ðàçïèñêà.
(4) Ñðîêúò ïî àë. 1, ò. 2 íå ìîæå
äà áúäå ïî-êðàòúê îò 30 äíè îò
äàòàòà íà ïîëó÷àâàíå íà ðåøåíèåòî.
Ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî
èñêàíàòà îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ
×ë. 35. (1) Äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ñå ïðåäîñòàâÿ
ñëåä çàïëàùàíå íà îïðåäåëåíèòå ðàçõîäè è ïðåäñòàâÿíå íà
ïëàòåæåí äîêóìåíò.
(2) Çà ïðåäîñòàâÿíåòî íà äîñòúï
äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ñå
ñúñòàâÿ ïðîòîêîë, êîéòî ñå
ïîäïèñâà îò çàÿâèòåëÿ è îò
ñúîòâåòíèÿ ñëóæèòåë.
Îòêàç íà çàÿâèòåëÿ îò
ïðåäîñòàâåíèÿ ìó äîñòúï
×ë. 36. Â ñëó÷àèòå íà íåÿâÿâàíå
íà çàÿâèòåëÿ â îïðåäåëåíèÿ ïî
÷ë. 34, àë. 4 ñðîê èëè êîãàòî íå
ïëàòè îïðåäåëåíèòå ðàçõîäè, å
íàëèöå îòêàç íà çàÿâèòåëÿ îò ïðåäîñòàâåíèÿ ìó äîñòúï äî èñêàíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ.

Ðàçäåë III
Îòêàç çà ïðåäîñòàâÿíå íà
äîñòúï äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ
Îñíîâàíèÿ çà îòêàç
îò ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï
×ë. 37. (1) Îñíîâàíèå çà îòêàç
îò ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ å íàëèöå,
êîãàòî:
1. (èçì. - ÄÂ, áð. 45 îò 2002 ã.)
èñêàíàòà èíôîðìàöèÿ å êëàñèôèöèðàíà èíôîðìàöèÿ, ïðåäñòàâëÿâàùà äúðæàâíà èëè ñëóæåáíà
òàéíà, êàêòî è â ñëó÷àèòå ïî
÷ë. 13, àë. 2;
2. äîñòúïúò çàñÿãà èíòåðåñèòå
íà òðåòî ëèöå è íÿìà íåãîâî
èçðè÷íî ïèñìåíî ñúãëàñèå çà
ïðåäîñòàâÿíå íà èñêàíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ;
3. èñêàíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ å ïðåäîñòàâåíà íà çàÿâèòåëÿ ïðåç ïðåäõîäíèòå 6 ìåñåöà.
(2) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 ìîæå äà
áúäå ïðåäîñòàâåí ÷àñòè÷åí
äîñòúï ñàìî äî îíàçè ÷àñò îò
èíôîðìàöèÿòà, äîñòúïúò äî
êîÿòî íå å îãðàíè÷åí.
Ñúäúðæàíèå íà ðåøåíèåòî
çà îòêàç çà ïðåäîñòàâÿíå
íà äîñòúï
×ë. 38. Â ðåøåíèåòî çà îòêàç çà
ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ñå
ïîñî÷âàò ïðàâíîòî è ôàêòè÷åñêîòî îñíîâàíèå çà îòêàç ïî òîçè
çàêîí, äàòàòà íà ïðèåìàíå íà
ðåøåíèåòî è ðåäúò çà íåãîâîòî
îáæàëâàíå.

53

Âðú÷âàíå íà ðåøåíèåòî
çà îòêàç íà äîñòúï
×ë. 39. Ðåøåíèåòî çà îòêàç çà
ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ñå
âðú÷âà íà çàÿâèòåëÿ ñðåùó
ïîäïèñ èëè ñå èçïðàùà ïî ïîùàòà ñ îáðàòíà ðàçïèñêà.
Ðàçäåë IV
Îáæàëâàíå íà ðåøåíèÿòà è
îòêàçèòå çà ïðåäîñòàâÿíå íà
äîñòúï äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ
Ïîäñúäíîñò ïðè îáæàëâàíå
íà ðåøåíèÿòà ïî äîñòúïà
èëè îòêàçà îò äîñòúï
×ë. 40. (1) Ðåøåíèÿòà çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ èëè çà îòêàç çà
ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ñå îáæàëâàò ïðåä îêðúæíèòå ñúäèëèùà
èëè ïðåä Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä â çàâèñèìîñò îò îðãàíà, êîéòî å èçäàë àêòà, ïî ðåäà
íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíîòî
ïðîèçâîäñòâî èëè íà Çàêîíà çà
Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí
ñúä.
(2) Ðåøåíèÿòà çà ïðåäîñòàâÿíå
íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ èëè çà îòêàç çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî îáùåñòâåíà
èíôîðìàöèÿ íà ñóáåêòèòå ïî
÷ë. 3, àë. 2 ñå îáæàëâàò ïðåä
îêðúæíèòå ñúäèëèùà ïî ðåäà íà
Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíîòî
ïðîèçâîäñòâî.
Êîìïåòåíòíîñò íà ñúäà ïî
îáæàëâàíèòå ðåøåíèÿ
×ë. 41. (1) Â ñëó÷àèòå, êîãàòî
ñúäúò óñòàíîâè íåçàêîíîñúî-
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áðàçíîñò, òîé îòìåíÿ èçöÿëî èëè
÷àñòè÷íî èëè èçìåíÿ îáæàëâàíîòî ðåøåíèå, êàòî çàäúëæàâà
îðãàíà äà ïðåäîñòàâè äîñòúï äî
èñêàíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ.
(2) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 äîñòúï
äî èñêàíàòà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ ñå ïðåäîñòàâÿ ïî ðåäà íà
òîçè çàêîí.
(3) Ïðè îáæàëâàíå íà îòêàç çà
ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ íà
îñíîâàíèå ÷ë. 37, àë. 1, ò. 1
ñúäúò â çàêðèòî çàñåäàíèå ìîæå
äà ïîèñêà îò îðãàíà íåîáõîäèìèòå äîêàçàòåëñòâà çà òîâà.
(4) (Èçì. - ÄÂ, áð. 45 îò 2002 ã.) Â
ñëó÷àèòå ïî àë. 3 ñúäúò ñå
ïðîèçíàñÿ ïî çàêîíîñúîáðàçíîñòòà íà îòêàçà è ìàðêèðàíåòî
ñ ãðèô çà ñèãóðíîñò.
Àäìèíèñòðàòèâíè íàðóøåíèÿ
è íàêàçàíèÿ
×ë. 42. (1) Äëúæíîñòíî ëèöå, êîåòî áåç óâàæèòåëíà ïðè÷èíà íå ñå
ïðîèçíåñå â ñðîê ïî çàÿâëåíèå
çà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ, àêî íå ïîäëåæè íà ïîòåæêî íàêàçàíèå, ñå íàêàçâà ñ
ãëîáà îò 20 äî 50 ëâ.
(2) Äëúæíîñòíî ëèöå, êîåòî íå
èçïúëíè ïðåäïèñàíèå íà ñúäà
äà ïðåäîñòàâè äîñòúï äî èñêàíà
îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ, àêî íå
ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå,
ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 100 äî 300
ëâ.
(3) Çà íåèçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿòà ïî ÷ë. 31, àë. 3 ñå íàëàãà
ãëîáà îò 50 äî 100 ëâ. çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà èëè èìóùåñòâåíà
ñàíêöèÿ îò 100 äî 200 ëâ. çà
þðèäè÷åñêèòå ëèöà.

(4) Çà íåïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï
äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ îò
ñóáåêòèòå ïî ÷ë. 3, àë. 2 èì ñå
íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò
100 äî 200 ëâ.
Àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçâàù
îðãàí
×ë. 43. Íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñå èçäàâàò, êàêòî ñëåäâà:
1. ïî ÷ë. 42, àë. 3 - îò ñúîòâåòíèÿ
îðãàí, à â ñëó÷àèòå, êîãàòî çàäúëæåíèÿò ñóáåêò å îò ïîñî÷åíèòå â
÷ë. 3, àë. 2 - îò ìèíèñòúðà íà
ïðàâîñúäèåòî èëè îò îâëàñòåí îò
íåãî ñëóæèòåë;
2. ïî ÷ë. 42, àë. 4 - îò ìèíèñòúðà
íà ïðàâîñúäèåòî èëè îò îâëàñòåí
îò íåãî ñëóæèòåë.
Ïðèëîæèì çàêîí
×ë. 44. Íàðóøåíèÿòà ñå óñòàíîâÿâàò, íàêàçàíèÿòà ñå íàëàãàò,
îáæàëâàò è èçïúëíÿâàò ïî ðåäà
íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíèòå
íàðóøåíèÿ è íàêàçàíèÿ.

ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÀ
ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÀ
§ 1. Ïî ñìèñúëà íà òîçè çàêîí:
1. ìàòåðèàëåí íîñèòåë íà îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ å òåêñò,
ïëàí, êàðòà, ôîòîãðàôèÿ, èçîáðàæåíèå, äèñêåòà, àóäèî- èëè
âèäåîêàñåòà è äðóãè ïîäîáíè;
2. (Èçì. - ÄÂ, áð. 1 îò 2002 ã.)
Ëè÷íè äàííè ñà èíôîðìàöèÿ çà
ôèçè÷åñêî ëèöå, êîÿòî ðàçêðèâà
íåãîâàòà ôèçè÷åñêà, ïñèõîëîãè÷åñêà, óìñòâåíà, ñåìåéíà, èêîíîìè÷åñêà, êóëòóðíà èëè îáùåñòâåíà èäåíòè÷íîñò.
ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÍÀ
ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÀ
§ 2. Òîçè çàêîí îòìåíÿ:
1. Óêàç ¹ 1086 çà ðàáîòàòà ñ
êðèòè÷íèòå ïóáëèêàöèè (ÄÂ, áð.
56 îò 1977 ã.);
2. ÷ëåí 14, 19 è ÷ë. 57, àë. 1, ò. 2
îò Çàêîíà çà ïðåäëîæåíèÿòà,
ñèãíàëèòå, æàëáèòå è ìîëáèòå
(îáí., ÄÂ, áð. 52 îò 1980 ã.; èçì.,
áð. 68 îò 1988 ã.).
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