
ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗВЕЗДИЧКА”- ОБЩИНА ВАРНА 

 Варна, ул. “Пр.Фр.Ж.Кюри” № 14, тел.052/460528; 460529 e-mail: dg3zvezdichka@abv.bg 

 

 

Утвърждавам 

Директор:………....... 

Заповед № 646 от 29.08.2017 г. 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  ПО ЗДОИ 

 

Раздел І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1.(1) Тези вътрешни правила уреждат приемането, регистрирането, разпределението, 

разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информацията, 

изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на информация. Дейността по приемането, 

регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и 

контролира от директора на ДГ. 

1. Тези вътрешни правила не регламентират работата с документи, които съдържат 

класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната 

информация. 

2. Директорът на ДГ №3 със заповед определя служител от детската градина, който да 

разгледа устни запитвания и писмени заявления за предоставяне на достъп до 

информацията. 

(2) Предмет на тези вътрешни правила са: 

2.1. Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до 

информацията 

2.2. Приемане, регистриране и разпределяне на заявления за достъп до информацията 

2.3. Срокове за разглеждане на заявленията за достъп до информацията 

2.4. Изготвяне на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на 

информацията. 

 (3) Настоящите правила са задължителни за всички служители в ДГ №3“Звездичка“.  

       (4) Дейността по приемането, регистрирането,разглеждането и изготвянето на решения по 

ЗДОИ се организира и координира от ЗАС в ДГ №3. 

Чл.2.(1) Субекти на правото за достъп до информацията са гражданите на Република България и 

всички юридически лица. 

(2) Лицата по ал.1, наричани за кратко „заявители”, могат да упражняват правото си за достъп до 

информация при условията и по реда на тези вътрешни правила и на ЗДИ. 

Чл.3.(1) ДГ осигурява на лицата по чл.2 достъп до информацията при спазване на следните 

основни принципи: 

1. Откритост, достоверност и пълнота на информацията 

2. Осигуряване на еднакви условия за достъп до информацията 

3. Осигуряване на законност при търсене и получаване на информацията 

4. Защита на правото за информация 

5. Защита на личната информация 

6. Гарантиране на сигурността на обществото и държавата. 



(2)Осъществяването на правото на достъп до 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.  

 

Раздел ІІ 

НАЧИН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл.4. Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до информация: 

 1. Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от ЗАС от настоящите вътрешни правила. 

 2. ЗАС 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 информация. 

 3. За предоставяне на достъп до информация по устно запитване се дължат  

 разходи, в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя.  

 

Чл.5. Приемане, регистриране и разпределяне на заявления за достъп до информация: 

1.Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа: 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. 

адреса за кореспонденция със заявителя. Ако в заявлението не се съдържат данните по т. 1, т. 

2 и т. 4, то се оставя без разглеждане. За подаване на писмени заявления за достъп до 

обществена информация се предоставя за ползване формуляр Образец №1от тези правила. 

2.Формулярите – образци се предоставят на хартиен носител в канцеларията на ДГ №3. 

     3.Заявленията се регистрират в канцеларията в деня на тяхното постъпване 

4.Регистрационния номер се формира от регистрационен индекс, пореден номер  

   и дата на постъпване. 

5.В деня на регистриране техническият секретар предоставя срещу подпис на служителя по 

чл.1 ал.1 т.2 писмените заявления. 

6.Приемане на устни искания е в рамките на времето за работа с посетители: от 7.30 ч. до 

15.00 ч.и писмени искания в рамките на работното време от 07.00 ч. до 15.30 ч. на ЗАС.   

7.Искания подадени по пощата, по електронна поща или друг технически възможен начин 

преди изтичане на дадения срок, макар и извън работното време , се смятат за подадени в 

срок. В този случай сроковете за вземане на решение  да започват да се броят от следващия 

работен ден. 

8.Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в  

отговор на вече регистрираното заявление, носят регистрационния номер на  Заявлението  

и датата на постъпване.  

9.Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация 

със самостоятелен регистрационен индекс. 

Чл.6. Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на ел. 

адрес на ДГ. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги.Получените по електронен път заявления в 

неработни дни се регистрират от служител-ЗАС в  първия работен ден след постъпването им. 

 

Раздел ІІІ 

СРОКОВЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА 



Чл.7 Заявление за достъп до обществена информация се разглеждат от ЗАС в 14 дневен срок след 

датата на регистрирането им. 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 в срок не по-малък от 30 календарни дни 

Чл.8 Срокът по чл.5 може да бъде удължен в следните случаи: 

- с 10 дни, когато поисканата информация е в голямо количество и е необходимо 

допълнително време за нейната обработка; 

- с 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо 

неговото съгласие за предоставянето й. 

Чл.9 Когато исканата от заявителя информация се отнася до дейността на административни звена 

от структурата на ДГ №3, ЗАС прави писмено искане до ръководителя на съответното 

административно звено за предоставяне на информацията. 

 

Чл.10 Ръководителят на административното звено следва да изготви писмен отговор до 

служителят по чл.1 ал.1 т.2 за предоставяне или мотивиран отказ за предоставяне на исканата 

информация. 

 

Чл.11 Когато ДГ №3 не разполага с исканата от заявителя информация, но има данни за нейното 

местонахождение, ЗАС препраща заявлението в 14 дневен срок от получаването му към 

съответния орган, като уведомява за това заявителя. 

 

Чл.12. Когато ДГ №3 не разполага с исканата от заявителя информация и няма данни за нейното 

местонахождение, ЗАС в 14 дневен срок от получаването на заявлението уведомява за това 

заявителя. 

 

Раздел ІV 

ИЗГОТВЯНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ЗА ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл.13. Решенията за предоставяне на достъп до информация се изготвят и подписват от ЗАС. 

1. В решението, с което се предоставя достъп до информация задължително се посочват: 

• Степента на осигурения достъп до исканата информация 

• Срокът, в който е осигурен достъп до исканата информация 

• Мястото,където ще бъде предоставен достъп до исканата информация 

• Формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата информация 

• Разходите по предоставянето на достъп до исканата информация 

2. В решението за достъп до информация могат да бъдат посочени и други органи, които 

разполагат с по-пълна информация. 

Чл.14. Решенията за достъп до информация се връчва лично срещу подпис на заявителя или се 

изпраща по пощата с обратна разписка. 

Чл.15. Достъп до информация се предоставя след заплащане на определените разходи и 

предоставяне на платежен документ. 

 

Чл.16. Решенията за отказ за предоставяне на достъп до информация се изготвят и подписват от 

ЗАС, когато е налице основание за това съгласно ЗДОИ. 

Чл.17. Решенията за отказ за предоставяне на достъп до информация се регистрират в 

деловодството на ДГ по реда, определен в тези вътрешни правила. 



Чл.18. Решенията за отказ за предоставяне на достъп до информация се връчват лично срещу 

подпис на заявителя или се изпращат по пощата с обратна разписка. 

Раздел V 

ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 

Чл.19.(1) Формите за предоставяне на достъп до информация са: 

• Преглед на информацията – оригинал или копие 

• Устна справка 

• Копия на хартиен носител 

• Копия на електронен носител 

• Копия предоставени по електронен път, или интернет адрес където се съхраняват или са 

публикувани данните. 

(2) За достъп до информацията могат да се използват една или повече от формите по ал.1. 

1. Информацията се предоставя на заявителя след заплащане на определените с решението 

разходи. Разходите се определят съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне 

нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до 

обществена информация според вида на носителя, издадена от министъра на финансите. 

2.  За предоставения достъп се съставя протокол в два екземпляра и се подписва от заявителя 

и служителя. Единият екземпляр от протокола се предава на заявителя, а другият заедно с 

цялата преписка се предава за съхранение в архива на училището. 

3. Срокът за предоставяне на информацията е 30 календарни дни от датата на получаване на 

решението. 

4. Когато заявителят откаже да плати дължимия разход, посочен в решението за предоставяне 

на достъп, или не се яви да го получи в определения в решението срок, в който е осигурен 

достъп до исканата информация, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до 

исканата обществена информация. 

5. В случай че заявителят не се яви до 17.00 ч. на  последния ден от срока за предоставяне на 

информация, това обстоятелство се удостоверява с протокол, подписан от директора  или от 

лицето, на което е възложено да подписва решения за достъп до обществена информация /при 

възможност и от други служители в училището/. Протоколът се регистрира в системата на 

училището или се вписва в определен за тези случаи дневник.  

(3) Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъп до 

информацията се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му възможности. 

(4) Освен писмен отговор на всяко постъпило заявление, се публикува информацията по чл.15., ал. 

от ЗДОИ на интернет страницата на образователната институция. 

Чл.20.Предоставяне на информацията под формата на копия, предоставени по електронен път 

или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните: 

1. Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по 

електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, решението за 

предоставянето на достъп се изпраща на посочения адрес на електронна поща заедно с 

копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните; 



2. В тези случаи не се съставя протокол и не се заплащат разходи по предоставянето; 

3. Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е 

посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата 

на изпращането й; 

4. Разпечатка на изпратеното по електронен път съобщение се прилага към досието на 

постъпилото заявление. 

       Чл.21.(1) Директорът може да определи форма за предоставяне на обществена информация, 

различна от заявената, когато:  

1. за исканата форма няма техническа възможност;  

2.исканата форма е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето и;  

3. исканата форма води до неправомерна обработка на информацията или до нарушаване на 

нечии /авторски/ права. 

(2) В случаите по ал.1 достъп до информация се предоставя във формата, посочена в решението за 

предоставяне на достъп. 

 

Раздел VI.  

Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация 
Чл.22.Основание за отказ за предоставяне на достъп или за предоставяне на частичен достъп е 

налице, когато: 

        1. исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, 

предвидени със закон; 

        2. исканата информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и 

няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, становища и консултации); 

        3. исканата информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи 

преговори, както и сведения, свързани с тях; 

        4. достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на 

исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес; 

        5. заявено е искане за достъп до лични данни, които съгласно чл. 2, ал. 5 от Закона за достъп 

до обществена информация са извън приложното поле на закона; 

        6. исканата обществена информация е предоставяна на заявителя през предходните шест 

месеца. 

       7. не се предоставя информация по реда на ЗДОИ, която не е обществена по смисъла на чл. 2 

от закона. 



Чл.23. Директорът на институцията няма задължение да предоставя информация, която не е 

налична към момента на постъпване на заявлението и това изисква нейното създаване. 

Чл.24. Директорът на институцията няма задължение да създава или събира определен вид 

информация за нуждите на ЗДОИ. 

Чл.25. В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват 

правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът 

за неговото обжалване.Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация 

се  изпраща по пощата с обратна разписка. 

Чл.26. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказа за 

предоставянето й могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Раздел VІI. 

ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 

Чл.27. Достъпът до информация се предоставя след представяне на платежен документ за 

заплащане на определените разходи, съгласно Наредба на СО. 

Чл.28. Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой или по банков път по сметка на ДГ. 

 

Раздел VІІI. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Тези вътрешни правила са утвърдени със Заповед № 646 от 29.08.2017 г. на директора на ДГ №3 „ 

Звездичка“ и влизат в сила от датата на утвърждаването им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                    Образец №1 

                                                                                                       До Директора  

                                                                                               На ДГ №3 „Звездичка“ 

                                                                          Гр. Варна 

 

 

З а я в л е н и е 

За достъп до обществена информация 

 

От…………………………………………………………………………………. 

/трите имена на лицето/ 

или 

От…………………………………………………………………………………. 

 /наименование и седалище на юридическо лице/ 

Чрез своя представител……………………………………………………………. 

/трите имена на лицето, което подава заявлението от името на юридическо лице/ 

 

Адрес на кореспонденция…………………………………………………………………. 

Телефон за връзка……………………………………………. 

/посочва се по желание/ 

 

Уважаеми господин Директор, 

Моля, да ми бъде предоставена информация относно: 

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

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

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

или 

Да ми бъдат предоставени следните документи: 

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

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

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

Желая да получа информация в следната форма: 

/предпочитаната форма се отбелязва с Х/ 

 

□ Преглед на информацията оригинал или копие;  

□ Устна справка; 

□ Копие на хартиен носител/ информация, справка; 

□ Копие на технически носител; 

o Копия предоставени по електронен път, или интернет адрес където се съхраняват 

или са публикувани данните. 

 

      Дата:      ПОДПИС: 
                                                                                                         /Име, Фамилия/ 

  



 

 

   
  


