
I. Наименование 

 

Предоставяне на достъп до обществена информация. 

 

II. Обща информация за услугата: 

Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с 

обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си 

съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.. 

Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху 

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

събрана или създадена от организация от обществения сектор. 

Повторно използване на информация от обществения сектор е използването и за 

търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена 

в рамките на правомощията или функциите на Регионална здравна инспекция - Варна. 

 

III. Правно основание 

Чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 

2000г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.) 

 

IV.  Компетентни органи, които я събират и разполагат с информацията, 

както и  начина на съхранение на тази информация 

 

РЗИ-Варна 

 

V. Заявител 

Всички физически, юридически лица, неправителствени организации и други. 

VI. Такси 

ЗАПОВЕД No ЗМФ-1472 ОТ 29.11.2011г. НА МФ ОТНОСНО: ЧЛ. 115 ОТ 

КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧЛ. 20, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 
Такса според вида на носителя: 
1. дискета -1 брой –0,50 

лв.; 2. CD -1 брой –0,50 

лв.; 
3. DVD -1 брой–0,60 лв.; 

4. разпечатване –1 стр. (А4) –0,12 лв.; 

5. ксерокопие -1 стр. (А4) –0,09 

лв.; 6. факс -1 стр. (А4) –0,60 лв.; 
7. видеокасета -1 брой –3,25 лв.; 
8. аудиокасета -1 брой –1,15 лв.; 

9. писмена справка -1 стр. (А4) –1,59 

лв.; Стойностите не включват ДДС. 

Заплащане на административната услуга може да бъде извършено: 
- по банков път на сметката на РЗИ Варна: IBAN: BG39 STSA 9300 3106 8734 01, 

BIC:STSABGSF, "Банка ДСК" АД; 

- в ЦАО/ЗАО на РЗИ-Варна,  ул.  Брегалница 3 - ет.1, стая №31 и 27 в брой или чрез 

електронно разплащане с банкова карта на ПОС терминал. 

- чрез виртуален ПОС на адрес: https://pay.egov.bg/eforms 

 

VII. Изискуеми документи - няма 

https://pay.egov.bg/eforms


VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

Заявление по образец – бланка 44 

 

IX. Разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация. 

 

Решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация, както и за 

предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация, се вземат от Директора 

на Регионална здравна инспекция - Варна. 

Когато исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за 

нейната подготовка - издирване, подреждане, копиране и др., служителят по ЗДОИ мотивира 

писмено необходимостта от удължаване на срока и изготвя писмо до заявителя, в което посочва 

причините за удължаване на срока. 

Когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото 

съгласие, директорът на дирекция по ал. 1 информира и съгласува със служителя по ЗДОИ, който 

уведомява третото лице за подаденото заявление в 7-дневен срок от получаването му, като му 

посочва, че в 7-дневен срок може да изрази съгласие или несъгласие за предоставянето на 

исканата обществена информация. 

Когато в гореупоменатия  7-дневен срок постъпи изрично несъгласие на третото лице за 

предоставянето на информация, което трябва да се уважи, служителят по ЗДОИ изготвя или 

адаптира исканата информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която 

засяга интересите на третото лице или спазва точно условията, при които третото лице е дало 

съгласие за предоставяне.В тези случаи служителят по ЗДОИ може да предложи да се удължи 

срокът за разглеждане на заявлението с до 14-дни, като заявителят бъде писмено уведомен за 

това. 

Във всеки конкретен случай служителят по ЗДОИ преценява дали се налага да се постанови 

отказ за достъп до обществената информация и ако се налага, го мотивира в становището си.  

Ако исканата информация засяга интересите на трето лице – физическо лице, изразяващи се в 

достъп до негови лични данни, служителят по ЗДОИ преценява дали информацията се отнася до 

защитени лични данни. Ако служителят по ЗДОИ установи, че се иска достъп до защитени лични 

данни на трето лице, което не е задължен субект по ЗДОИ, той извършва процедурата за търсене 

на съгласие за предоставянето им от третото лице по чл. 7, ал. 4. Ако третото лице откаже изрично 

и мотивирано предоставянето на достъп или постави определени условия за съгласието си, 

служителят по ЗДОИ преценява дали е наличен надделяващ обществен интерес от 

предоставянето на информацията. Ако установи, че в конкретния случай надделяващ обществен 

интерес не е налице, служителят по ЗДОИ провежда процедурата по чл. 18, ал. 5 – изготвя или 

адаптира исканата информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която 

засяга интересите на третото лице или спазва точно условията, при които третото лице е дало 

съгласие за предоставяне. В останалите случаи достъпът до исканата информация не може да 

бъде ограничен. 

Когато достъп до информация е предоставен във формата на преглед на оригинал или 

копия от документи или друг вид информация в определеното за това място в административната 

сграда на Регионална здравна инспекция - Варна, неявяването на заявителя без уважителна 

причина в определения за това срок, който не може да бъде по-малко от 30 дни от датата на 



получаване на решението, се смята за отказ на заявителя от предоставения му достъп до 

информация. Същото се приема в случаите, когато заявителят не плати определените разходи. 

Не е налице отказ на заявителя от предоставената му информация в случаите, когато е подал 

жалба в законоустановения срок. 

Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя или на друго лице срещу 

представяне на пълномощно, подписано от заявителя, след заплащане на определените разходи 

и представяне на платежен документ и се съставя протокол по образец, който се подписва от 

заявителя и служител от отдела, с изключение на случаите, когато информацията се предоставя 

по електронен път или чрез Платформата за достъп до обществена информация. При изпращане 

на предоставената информация по пощата за протокол служи известието за доставяне (обратната 

разписка). 

Прегледът на информация чрез разглеждане на оригинали или копия се извършва на 

обособеното подходящо място за четене на предоставената информация. 

 

X. Правно основание за срока на действие на документа/индивидуалния адм.акт 

Закона за достъп до обществена информация. 

 

XI.  Резултат от процедурата – вид на документа, който се издава и правното 

основание, на което се издава 

Документ – решение с придружаваща информация, съгласно Закона за достъп до 

обществена информация. 


