
 

Предоставяне на достъп до обществена информация 
 

1. Обществена информация за повторно използване  е информация  от 

обществения сектор, която ще се използва за търговски и нетърговски цели, 

различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на 

правомощията или функциите на организация от обществения сектор  

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването 

на индивидуалния административен акт. 

 

Чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация 

 

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/ издава индивидуалния 

административен акт. 

Директорът на училище 

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/ издаване на 

индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. 

 Заявителят подава заявление  на място в ОУ „Христо Смирненски“ гр.Карнобат 

всеки работен ден от 8.00ч до 12.00ч. и от 13.00 до 17.00ч. при зав. АТС или по 

електронен път на  

e-mail : hr_sm@abv.bg. 

5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставяне на 

административната услуга. 

 Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор  

 Протокол за приемане на устно заявление за предоставяне на информация от 

обществения сектор 

6. Изисквания към заявлението за достъп до обществена информация 

1. трите имена, съответното наименование и седалището на заявителя; 

2. описание на исканата информация; 

3. предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация; 

4. адрес за кореспонденция със заявителя 

5. Посочване на формата за предоставяне на достъп до обществена 

информация: 

 Преглед на информацията – оригинал или копие; 

 Устна справка; 

 Разпечатване, ксерокопие, писмена справка; 

 Предоставяне на копия по електронен път. 

6. Срок за разглеждане на заявлението 

Писменото заявление за предоставяне на достъп до обществена информация 

се разглеждат в 14-дневен срок от датата на регистрацията им. 

За заявление, за които е направено писмено уведомление за уточняване на 

предмета на исканата информация срокът започва да тече от датата на 

уточняване на предмета на исканата обществената информация. 

Срокът може да бъде удължен при наличие на следните предпоставки: 

- С не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем и е 

необходимо допълнително време за нейната подготовка; 

- С не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася 

до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето ѝ. 

7. Такси или цени 

mailto:hr_sm@abv.bg


Предоставянето на исканата обществена информация се извършва след 

заплащане на разходите по предоставянето ѝ, определени със заповед на 

министъра на финансите №ЗМФ-1472/29.11.2011г.(Дв бр.98 от 2011г.) и 

представяне на платежен документ. 

За предоставената обществена информация по e-mail такса не се дължи. 

8. ОУ „Христо Смирненски“ гр.Карнобат не е длъжно да предоставя информация 

за повторно използване, когато това изисква нейното създаване, събиране или 

преработване или когато е свързано с предоставяне на части от документи или 

други материали, което изисква усилия, излизащи извън рамките на обичайната 

операция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основно училище  „Христо Смирненски“ – гр.Карнобат 

ул.”Христо Смирненски” №10; тел. 0559 22977; еmail:hr_sm@abv.bg 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 

гр. КАРНОБАТ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за достъп до обществена информация 
 

 от ………………………………………………………………………………………………. 

                                                                /трите имена/ 

.……………………………………………………………………………………….................. 

/адрес и телефон за кореспонденция/ 

 

гр./с. ……………………, община ………………………, област ...................................... 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Моля на основание чл.24, ал.1 и чл.25 от Закона за достъп до обществена 

информация, да ми бъде предоставена информация относно: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………............. 

или  

да ми бъдат предоставени следните документи: 

 

1. ……………………………………………................................................................... 

2. ....................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................ ............... 

 

Желая да получа исканата информация в следната форма: 

/моля подчертайте предпочитаната форма/ 

 преглед на информацията – оригинал или копие; 

 устна справка; 

 копие на хартиен носител; 

 електронна поща; 

 комбинация от форми - .................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ……………                                                 С уважение:......................... 

                                                                                                       /подпис/ 



Основно училище  „Христо Смирненски“ – гр.Карнобат 

ул.”Христо Смирненски” №10; тел. 0559 22977; еmail:hr_sm@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

ДО ДИРЕКТОРА 

 НА ОУ“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ 

гр.  КАРНОБАТ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване 

 

от ……………………………………………………………………………………………… 

…............................................................................................................................ ................... 
/трите имена или наименованието и седалището на заявителя/ 

 

Адрес за кореспонденция …………………………………………………………………… 

 

Телефон за връзка …………………………………………e-mail …………………………. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Моля на основание чл.41а от Закона за достъп до обществена информация, да ми бъде 

предоставена информация относно: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 преглед на информацията – оригинал или копие; 

 устна справка; 

 копие на хартиен носител; 

 електронна поща; 

 комбинация от форми - ……………………………………………………………… 

забележка: Информацията от обществения сектор се предоставя във формат и на 

език, на които тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка 

на организацията от обществения сектор. 

 

 

 

 

Дата ………………………                             Подпис: …………………  



Основно училище  „Христо Смирненски“ – гр.Карнобат 

ул.”Христо Смирненски” №10; тел. 0559 22977; еmail:hr_sm@abv.bg 

 

 

 

 

ДО ДИРЕКТОРА 

 НА ОУ“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ 

гр.  КАРНОБАТ 

 
ПРОТОКОЛ  

за приемане на устно заявление за предоставяне на информация от обществения сектор 

за повторно използване 

 

Днес, …………………………………………………………………………………………… 

…............................................................................................................................ ................... 
/имена на служителя, длъжност/ 

 

Прие от г-н/г-жа ....................................................................................................................... 

/трите имена/ 

Адрес за кореспонденция …………………………………………………………………… 

 

Телефон за връзка …………………………………………e-mail …………………………. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за приемане на устно заявление за предоставяне на информация от обществения сектор 

за повторно използване 

ОПИСАНИЕ НА ИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

Моля на основание чл.41а от Закона за достъп до обществена информация, да ми бъде 

предоставена информация относно: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

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

 преглед на информацията – оригинал или копие; 

 устна справка; 

 копие на хартиен носител; 

 копие на технически носител; 

 комбинация от форми - ……………………………………………………………… 

забележка: Информацията от обществения сектор се предоставя във формат и на 

език, на които тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка 

на организацията от обществения сектор. 

 

 

 

 

Дата ………………………                             Подпис: …………………  
 


